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 ץינמסיט

* 

 רוכזי רפס



 דנולב היניש



 ץינעמסיט
 רעטעטכינראפ א ןופ תוברוח יד ףיוא הבצמ א

 הליהק רעשידיי

 ךרוד ןבעגעגסיורא ןוא טלעטשעגנעמאזוצ ,טעבראאב ,טלמאזעג

 דנאלב המלש

 ביבא־לת ״הרונמה״ תאצוה
 1974 — ד״לשת



 רוכזי רפס / ץינמסיט

 חורומש תױוכזה לכ

 לארשי ,ביבא־לת ,14 ליבגנז ׳חר ״הרונמה״ תאצוה

 :;9^\1£א0^: קע81.ו^ןץוס *400$£

 24, 2גח^\׳ו11 81. 1ס1-/^\׳1\', 1$ז3ס1

 1974 — ד״לשת לארשיב ספדנ

 קז1ח11ח§ 1ח 1ייז3£1 1974

 כדבא־לת ןונ־ןכ .ד כופד



 — טעמדיײעג

 :ןיז ייװצ עציימ

 1923 .בעג ,דנאלב (ױנוב) םהרבא

 1927 .בעג ,דנאלב (קעזוי) ףסוי

 ןטיכשראפ ןענעז סנבעל עגניי ערעייז

 ,ש״מי סיצאנ יד ןרוד ןראװעג

 1942 ראי ןיא





 טלאהניא

 טראװראפ
 עטכײ״עג רעטלא רעציגעמסיט רעד ןופ

 ןליופ ןופ גגולײט רעטשרע רעד ךאנ ץינעמסיט
 לוש עסױרג רעצינעמסיט יד

 ץינעמסיט ןיא רעקגעד ןוא רעבײרמי ,עטנרעלעג עמיידײ
 ץיגעמסיט ןיא םיר״ומדא ,םינײד ,םינבר

 ץינעמסיט ןיא םידמלמ ןוא םיטחומי
 ןטלאטמיעג עטיידײ רעצינעמסיט

 ץינעמסיט ןיא ןפיט עמיידײ
 המה״ימ־טלעװ רעטמירע רעד ןופ ןראי יד ןיא ץינעמסיט

 רעניארקוא יד ןופ טסאמירעה רעד רעטגוא ץינעמסיט
 191-1939^ ןראי יך ץרא ץייעיכסײט

 ץינעמסיט ןיא גנוגעװאב עמייטסינױצ יד
 ץינעמסיט ןיא ןלומי עמײדײ
 ץינעמסיט ןיא בוײק־יוטײוק

 !914 זיב ץינעמסיט ןיא הכאלמ ןוא 5ידנאה ,עירטסודניא עמײדײ

 המהלמ־טײעױ ־יעטסירע ־יעד ײאנ ץינעמסיט ןיא הכאײמ ןוא לדגאה

 ץינעמסיט ןיא ןדײ ראס הסנרפ־דמעמ א ןופ רעפאמי יד
 המהלמ־טלעײ רעײייװצ רעד ןיפ ןראי יד ןיא געױ רע-ײטראמ ןײמ

(1939—1948) 

 עיצאסוקא ־יעמײטעיװאס רעד יעטנוא ,ץינעמסיט
 בומיײ רעטידײ רעצינעמסיט ןופ ףיס רעד

 רעד ןוס גנואיירסאב רעד ךאנ ראי קיסײרד .ץינעמסיט

 הײמיממ רעמײצאנ
 םײעה תומיא ידיסה

 םיטײיפ ןוא םידיײמ' ־יעצינעמסיט
 לארמ״י ץרא ןײק הלוע זיא למײפ םירפא

 1^47 ראי ןיא .הטיײפה־תיראמ־ ײעצינעמסיט ןיפ הייכזא עטמ״־יע יד

 םײיטױרי ןיא האומ־ה ףתרמ ןיא הבצמ א ןלעטמ־ רעצינעמסיט יד
 הײמיעמ רעצינעמסיט

 יעמיזרוס הינוט םייה לטיפאק ןיימ
 ןגא^יארקענ

 עיפארגאי״ביב
 ןעמענ ןיפ ^יטעצ־ךוז
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 וכות

 ירבעה רודמה

 149 המדקה

 151 ץינמסיט לש תױנומדק

 154 ןילופ לש הנושארה הקולחה ירחא ץינמסיט

 157 לודגה תסנכה תיג

 160 ץינמסיטב םיגוהו םידמולמ ,םירפוס

 170 ץינמםיטב םיר״ומדאו םינײד ,םינבר

 180 ץינמסיטב םידמלמו םיטחוש

 185 ץינמסיטב םידוהי ל־:־ תואנקױד

 191 ץינמסיטב םידוהי יסופיט

 194 1919—1914 הנושארה םלועה תמחלמ ימיב

 195 םיניארקואה ןוטל־ג־ב

 197 1939—1919 םינ־ג־ב ץינמסיט

 200 ץינמסיטב תינױצה העונתה

 203 ץינמםיטב םײדוהי רפס יתב

 204 1914 דע ץינמםיטב הכאלמו רחסמ ,הי־ג־עת

 208 1939—1918 הנו־ג־ארה םלועה תמחלמ ידחא הכאלמו רחסמ

 210 ץינמסיט לש הלכלכה ײחב םידוהי

 215 הינשה םלועה תמחלמ תונ־ג־ב ילש םירוםיה ךרד

 218 יטײבוסה ־ג־וביכב ץינמסיט

 221 ץינמסיטב ידוהיה בו־ג־ײה ץק

 225 (1972) םיצאנה ןוטלשמ רורח־ג־ה רחאל הנש םישולש

 226 םלועה תומוא ידיסח

 228 היטילפו ץינמסיט ידיר־ג־

 230 ץינמסיט תודגאמ

 232 םילועל ןושאר

 233 ץינמסיט ישודקל הנושארה הרכזאה

 235 (םיגולורקנ) םלוע רכזל



 טראווראפ
 די די

 75 טימ ךיא ןיב ץינעמסיט ןיא .טאטשטרובעג ןײמ זיא ץינמעסיט

 טכארבראפ ךיא באה טראד •ןראװעג ןריובעג (5.12.1897) קירוצ ראי
 קיטסײג ןוא טנרעלעג ךיז ךיא באה טראד ,ןראי־טנגױ ןוא ־רעדניק ענײמ
 ־לײטנא ,רעטלע ןפײר ןיימ ןיא ,ךיא באה ץינעמסיט ןיא .טלקיווטנא
 טראד ןופ .ןבעל ןכעלטפאשטריװ ןיא ןוא ןכעלטפאשלעזעג ןיא ןעמונעג

 .תונורכז עקירעיורט ןוא עכעלײרפ ליפ טכארבעגטימ ךיא באה

 ־קירוצ ןיב ךיא ןעװ ,1944 ראי ןיא ,ןרעזדנוא ןברוח ןסיורג ןכאנ
 ןשידיי ןקיראי־500 ןטלא םענופ זא ,ןעזעג ןוא ץינעמסיט ןייק ןעמוקעג
 יד ןעמוקעגפיוא רימ ײב זיא ,ןבילבעג טשינ רכז ןײק זיא טראד בושי
 ידכ ,הליהק רעשידײ רעקיזאד רעד הבצמ א ןלעטש טעװ רעװ :עגארפ
 ןופ ךיז ךיא באה ןא טנעמאמ םעד ןופ י ןרעװ ןסעגראפ טשינ לאז יז
 טנייה זיב ךיא באה םעד ןגעוו .ןעיירפאב טנאקעג טשינ קנאדעג ןקיזאד
 ךיא באה ץינעמסיט ןיא ןאד ןבײלבראפ .ןטכארט וצ טרעהעגפיוא טשינ
 טרעיולעג ןבאה סעצװארעדנאב עשיניארקוא יד לייװ ,טנעקעג טשינ
 רעביראד באה ךיא .ןזיוואב טראד ךיז טאה סאוו ,דיי ןדעי ןופ ןבעל ןפיוא
 רעד ןגעװ ןלאירעטאמ ןעלמאז וצ קנאדעג ןיימ ןופ ןרינגיזער טזומעג
 ןפאלטנא טראד ןופ ןוא הליהק רעשידיי רעצינעמסיט רעד ןופ עטכישעג
 באה ךיא טענאװ ןופ ,דנאלשטײד ןייק רעטעפש ןוא ןליופ ןייק טשרעוצ
 טסנרע ךיז ךיא באה טשרע אד .לארשי ןייק טרירגימע 1948 ראי ןיא
 יד ןופ .׳ךוב־רוכזי״ רעצינעמסיט א ןפאש ןטימ ןעמענראפ ןביוהעגוא
 ךיא ןיב ,לארשי ןיא ךיז ןעניפעג סאװ ,ןדײ רעצינעמסיט ענעבילבעגנבעל
 עריא קנעדעג ךיא .ראי 70 עצנאג ץינעמסיט קנעדעג ךיא .רעטסטלע רעד
 רעטסיימרעגריב־עציוו ןשידיי םעד ,ריעה־ינפ עריא ,םידמלמ ןוא םירדח
 קנעדעג ךיא .רעריפ ערעייז טימ סעיצאזינאגרא עשיטסינויצ יד ,טאטש ןופ
 ןדיי רעצינעמסיט יד ןופ ןבעל עקידעכאװ עכעלגעט־גאט ערעװש סאד טוג
 ךיא ליוו תונורכז עלא יד .םיבוט־םוי ןוא םיתבש עכעליירפ יד ךיוא ןוא

 .תורוד עקידנעמוק יד ראפ ןבעגרעביא
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 ־עמסיט עלא ןופ ןראי ןיא רעטסטלע רעד ,ךיא טשינ בויא ,ןעד רעװ

 ןיא ןדיי יד ןופ ןפאש ןוא ןבעל ןגעוו ןלייצרעד טעוו ,אד םיבשות רעצינ
 ןשיגארט ןראפ ראי קילדנעצ ריפ עטצעל יד ןיא טאטשטרובעג ןײמ

 עריא ,םידמול ןוא םינבר עריא ןעקנעדעג טעװ רעװ ? ןרעייז םוקמוא

 עשידײ עריא ,תוכאלמ־ילעב ןוא םירחוס יד ,וערעל ןוא םימכח־ידימלת

 רעצינעמסיט יד ןופ טכער יד ראפ ןוא ללכב טייקיטכערעג ראפ רעפמעק

 י טרפב טרא ןפיוא ןדיי

 רעצינעמסיט רעד ןגעװ ךוב־רוכזי א ןפאש ןגעװ קנאדעג רעד

 ,ןענאטשראפ רעבא באה ךיא .טזאלעגפא טשינ ךימ טאה הליהק רעשידיי

 רעביא ךיוא ןוא ןטײקיאעפ ןוא תוחוכ עניימ רעביא זיא טעברא אזא זא

 40 ךרע ןא ןבעל ,לארשי ןיא ,אד .ןטייקכעלגעמ עלעיסנאניפ עניימ

 רעהא ןעמוקעג זיא לײט רעסיװעג א עכלעװ ןופ ,תוחפשמ רעצינעמסיט

 .גירק ןכאנ — לײט א ןוא גירק־טלעװ ןטייװצ ןופ ךורבסיוא ןראפ

 ־ארעגפא ךיז ןבאה סאװ ,עכלעזא בור׳ס ןענעז לייט רעטייװצ רעד ןופ

 ןבאה עקירעמא ןיא ןדײ רעצינעמסיט יד טימ .דנאלסור ןיא טעװעט

 רעד טנעצארפ 90 ןיא ןענעז סאד לײװ ,גנודניבראפ ןײק טשינ רימ

 ־ראפ רעצינעמסיט,, ןעמאנ םעד ץוח סאװ ,רוד רעטירד ןוא רעטייווצ

 ־ראפ ריא ןוא טאטש רעד וצ ןטנעמיטנעס םוש ןייק ײז ןבאה ,״ןייא

 .טייהנעגנאג

 ־אב טאהעג רעבירעד ןבאה ,ל״ז ןראק בקעי רבח ןײמ ןוא ךיא

 רעצ ןסיורג ןײמ וצ .ךוב־רוכזי ןראפ ןלאירעטאמ ןעלמאזפיוא ןסאלש

 ןיב ךיא ןוא ןבראטשעג טעברא רעד ןופ בייהנא םײב ןיוש רע זיא

 .טעברא רעד ןופ טרינגיזער טשינ ךאד באה ךיא .ןײלא ןבילבעג

 ךיז ךיא גערפ ,ץינעמסיט ןגעװ ןבײרש םוצ ךיז םענ ךיא ןעװ

 ־ראפ אזא ךיז ףיוא ןעמענ ךיא געמ יצ : ץראה טמעלקראפ א טימ
 עלא ןבײרשאב וצ ןײז חוכב ךיא לעװ יצ ? עבאגפיוא עכעלטראװטנא

 רעצינעמסיט רעד ןופ ןבעל ןטימ ןדנובראפ ןענעז סאװ ,ןטקעפסא

 ־הקדצ עלא ,םינקסע עלא ןעקנעדעג ךיא לעװ יצ י הליהק רעשידײ

 ןופ טיונ יד טרעדנילעג רתסב ךיוא ןוא איסהרפב ןבאה עכלעװ ,רעבעג

 ײדימלת עלא ןענעכערוצסיוא דנאטשמיא ןײז ךיא לעװ יצ ? עמערא

 ןוא הרות טכארבעגניירא ןבאה סאװ ,םידמלמ ןוא רערעל ,םימכח
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 ןופ ךעל׳המשנ יד טגעלפעג םעד טימ ןוא ןעמײה עשידײ יד ןיא הנומא

 י לטעטש ןיא רעדניק עשידיי יד

 רבע ןטלא ראג םעד ןשראפ וצ ןטײקכעלגעמ יד טשינ באה ךיא

 וצ ןענאטשעג זיא סאװ ,סאד טצונעגסיוא באה ךיא .טאטש רעד ןופ

 ־־קעל ןוא ןעגנוטײצ עכעלגעט ,ןטפירשטײצ ,רעכיב :עיציזאפסיד ןײמ

 יװ ,ץינעמטיס ןגעװ ןראװעג ןבירשעג זיא׳ס עכלעװ ןיא ,ןענאקיס

 ,הנקסמ רעד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,ןוא .תונורכז ענעגייא עניימ ךיוא

 עשיפארגאיב ןוא עשיראטסיה לאצ עקידננונעג א ןיוש ץיזאב ךיא זא

 ןוא ןטײקכעלנעזרעפ עשידײ ענעעזעגנא רעצינעמסיט ןגעװ ןלאירעטאמ

 ןוא ןגיילוצפא טשינ רעמ ןסאלשאב ךיא באה ,אפוג ץינעמסיט ןגעװ

 סאד ןבעגסיורא ןוא ןביירשנא ןופ ןאלפ ןטסיירד ןיימ ןכעלקריווראפ

 ,ןעלטימ עלעיסנאניפ ענעגייא ןוא תוחוכ ענעגייא עניימ טימ ךוב־רוכזי

 .םראפ רענעדיישאב א ןיא ןעמוקסיורא לאז סע ןעװ וליפא

 רעײטשײב סלא ןעניד לאז ״ךוב־־רוכזי״ סאד זא ,זיא ליצ ןיימ

 רעשידײ רעד וצ ,ץינעמסיט ןיא בושי ןשידײ ןופ עטכישעג רעד וצ

 סלא ךיוא יװ ,רוטלוק רעכעלטלעוו יענײמעגלא רעד וצ ,רוטלוק

 .לארשי ןיא קלאפ רעזדנוא ראפ םייה א ןעיובפיוא םוצ רעייטשייב

 .ןלאירעטאמ עקירעהעג טימ ייברעד ךיז ץונאב ךיא

 רעד ןעקנעש ךיוא ךיא לעװ טײקמאזקרעמפיוא עלעיצעפס א
 .ןדײ רעצינעמסיט יד ןופ םוקמוא ןכעלרעדיוש ןופ הפוקת רעשיגארט

 עקירעיורט יד ןיא ץינעמסיט ןיא ןעוועג טשינ ןיב ךעלנעזרעפ ךיא

 טימ ןצונאב רעביראד ךיז לעוו ךיא .םוקמוא ןופ ןראי ערעטצניפ ןוא

 ,ןפוא ןטצענערגאב א ףיוא םגה ,לעװ׳כ זא ׳ףאה׳כ ןוא תויודע־תײבג

 .בוח ןקילייה ןיימ ןליפרעד

 ,עלא יד קנאד ןיימ ןקורדסיוא טייהנגעלעג רעד ייב ,ליוו ךיא

 טימ ךיוא ןוא ןלאירעטאמ ןוא תודע טימ ןפלאהעג רימ ןבאה סאיו

 ,ןייבשיפ לקנעי דניירפ ןיימ ךיא קנאד סרעדנוזאב .תונורכז ענעגייא

 רע טאה טראד ןופ ןוא (ןליופ) עשראװ ןיא טציא ךיז טניפעג סאװ

 רע סאוו ,ץינעמסיט ןגעװ ןלאירעטאמ עשיראטסיה טקישעגוצ רימ

 .קעטאילביב רעלאנאיצאנ רעװעשראװ רעד ןיא טכוזעגסיוא טאה

 עכעלנעזרעפ עטקישעגוצ יד ראפ םיא טמוק גנונעקרענא ערעדנוזאב א

 .ץינעמסיט ןגעװ ענײז תונורכז
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 ץי נ מ ס י ט

 עטנאקאבמוא יד ףיוא הבצמ עקיבײא ןא ןײז ךוב״רוכזי סאד לאז

 ןענעז סאװ ,םישודקו םירוהט רעצינעמסיט ערעזדנוא ןופ םירבק

 םעד ןופ תויתוא עקיזאד יד ןלאז \ םשה־שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא

 ערעײז םירבק עטנאקאבמוא ,זדנוא ראפ ,יד רעביא ןבעװש ךוב־רוכזי

 ענעבילבעגנבעל לאצ רעניילק שיגארט יוזא רעד ןופ שידק סלא ןעניד ןוא

 .ןדיי רעצינעמסיט

 דנאלב המלש
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 עטכישעג רעשלא רעצינעמסיט רעד ןיפ

 רעטלא רעד ןיא ץינעמסיט ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל ןגעװ דליב א ןעמוקאב וצ ידכ

 ןופ עטכישעג רעד טימ ןענעקאב וצ ךיז קיטכיװ טגנידאבמוא זיא ,טײהנעגנאגראפ

 ןטײקכעלגעמ ענײמ טיול ,ןעימאב ךיז לעװ׳כ סאװ ,ןטײצ עטלא יד ןיא טאטש רעד

 ־עמסיט״ ךײט ןופ טמאטש טאטש רעד ןופ ןעמאנ רעד .ןרעדליש וצ רוציקב אד

 ־נגײא יד ןופ ןטנעמוקאד עטלא יד ןיא .בושי םעד עזאפ ןסאלפעג זיא סאװ ,״ץינ

 טרעװ ,יקצאטאפ בוקעי ןופ טיוט ןכאנ ץינעמסיט טנשריעג ןבאה סאװ ,רעמיט

 ןיא טנאמרעד יקסלוקא ןועמש חלג רעד ךיוא .ץינעמסיט ךײט רעד טנאמרעד יונעג

 רעד ןופ ןעמאנ רעד זא ,(68 .ז> (מס81^.ןף^סמזס^) ״אדיראלפ איסור״ ךוב ןײז

 .ןסאלפעג טראד זיא סאװ ,ךייט ןופ ןעמאנ ןטיול זיא טאטש

 געװדײש ןפיוא װאלסינאטס ןבענ עיצילאג ןקילאמא ןיא ךיז טניפעג ץינעמסיט

 ןוא ״אנורעװ״ ןכײט ײװצ ןסילפ טאטש רעד ךריד .יימאלאק ןוא װאקטרא־שט ןײק

 טריפעגכרוד ןענעז עכלעװ ,ן׳טג ךס א ןיא טנאמרעד ןרעװ סאװ ,״אבמירטס״

 ערעדנא ןופ םיבשות ראפ ײס ,םיבשות רעצינעמסיט ראפ ײס ץינעמסיט ןיא ןראװעג

 ןיא ןעמ טאה הכלה רעד טיול ןוא ןרעסאװ ןײק טאהעג טשינ ןבאה סאװ ,טעטש

 .ן׳טג ןייק ןריפכרוד טנעקעג טשינ טאט־ש אזא

 ־סלדנאה סלא טמ־שעג ץינעמסיט ןיו־ש טאה ןטײצ עטלא ראג יד ןיא ךאנ

 יד טלעט־שעגטסעפ ט־שינ ץלא ךאנ סרעקיראטסיה יד ןבאה טנײה זיב .רעטנעצ

 רעטנאקאב א רעבא זיא סע .ןראװעג טיובעגפיוא זיא טאט־ש יד ןעװ עטאד עיונעג

 ,טנאקאב זיא סע .טרעדנוהראי ןט־^ן ןיא טריטסיזקע ןיו־ש טאה ץינעמסיט זא ,טקאפ

 רעד .רענעמרא עטשרע יד טצעזאב ץינעמסיט ןיא ךיז ןבאה 1062 ראי ןיא זא

 ״ןעניסור יד ןופ עטכי־שעג יד״ קרעװ ןײז ןיא טנאמרעד יקסװא־שראה רעקיראטסיה

 רימידאלװ) אקרימאדאלאװ זאיגק רעד זיא 1145 ראי ןיא זא ,(48 .ז יסור איראטסיה)

 ןגעװ גנובײרשאב ערעיונעג א .ץינעמסיט ןײק דגאי ףיוא ןעמוקעג (רעטשרע רעד

 ןשיליופ םוצ טרעהעג טאה ץינעמסיט ןעװ ,1448 ראי ןופ ןאראפ זיא ץינעמסיט

 ןופ גנולקיװטנא רעד וצ ןפלאהעג ךס א טאה סאװ ,קיצנאלעגאי ש־זעימישזאק ,גינעק

 רעלענ־ש א ןגעװ טערקעד א ןבעגעגסיורא רע טאה ראי ןטנאמרעד ןיא .טאט־ש רעד
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 ץינ מ ס יט

 ערעסערג א טלײטעגוצ דיוא רע טאה קעװצ םעד וצ .טאטט* רעד ןופ גנולקיװטנא

 ןוא ןעלקיװטנא וצ לענש ןביוהעגנא עקאט דיז טאה ץינעמסיט .גנודנעפט־־טלעג

 .טאט־ג־־גנוטסעפ א ןראװעג קיטײצכײלג

 תופגמ ןוא תופירש ,ןלאפרעביא

 .טנערבראפ יז ןוא ,טאטזנ־ יד ןלאפאב ןכאלאװ ןוא ןקרעט ןענעז 1513 ראי ןיא

 .רעגעלעג־ךײט רענארעװ ןופ לאט ןיא טיובעגפיוא לענ־ג־ רעבא דיז טאה טאט־ג־ יד

 רעדיװ יז ןוא טאטט־ רעד ףיוא ןלאפעגנא ײנספיוא ןכאלאװ יד ןענעז 1540 ראי ןיא

 טנומגיז גינעק טאה ,ןעיובפיוא קירוצ ןענעק דיז לאז טאט־ג־ יד ידכ .טנערבראפ

 ,ןפלאהעגוצ עקאט טאה סאד .ראי ריפ ףיוא ןרעײט־ג־ ןופ טיירפאב יז רעט־ג־רע רעד

 ןענעז טרעדנוהראי ןט־17 ןופ ביוהנא .ןעױבפױא ײנספיוא דיז לאז טאט־ג־ יד זא

 1618 לירפא ןט־14 םעד .טנערבראפ יז ןוא טאט־ג־ יד ןלאפאב רעדיװ ןקרעט יד

 טימ טאט־ג־ יד זא טערקעד א ןבעגעגםיורא רעטירד רעד טנומגיז גינעק רעד טאה

 ־דוטס ,יראיצרעיפדאפ ,ע־ג־זאלדאפ ,קינראהוא ,עצניטוקימ .־רעפרעד עקימורא עריא

 ד־ג־מ ןיא ןרעײט־ג־ ןופ ןײז טײרפאב ןלאז עצװאקראמ ןוא עצװאבאלק ,קעגעיז

 דעד קנאד א סאד זיא ןע־ג־עג .ןעיובפיוא ײנספיוא ןענעק ךיז ןלאז ײז ידכ ,ראי 4 ןופ

 אגיװדאי ,יקצאטאפ בוקעי ףארג םענעבראט־ג־ראפ ןכאנ הנמלא רעד ןופ וױטאיציניא

 טרעהעג טלאמעד טאה ץינעמסיט רעכלעװ וצ ,אקצאטאם

 ,טרעדנילפעגסיוא יז ,טאטט־ יד ןלאפאב ןראטאט יד ןענעז 1640 ראי ןיא

 ןכאנ .טאט־ג־ ןופ ן־ג־טנעמ 30.ססט ךרעב ךיז טימ טפעל־ג־עגטימ ןוא טנערבראפ

 ןקידמורד םעניא ןעיובפיוא ןביוהעגנא טאט־ג־ יד ןיו־ג־ ךיז טאה לאפרעביא זקיזאד

 ,סאל־ג־ א טיובעגפיוא ןעמ טאה טראד .״סעפיל״ יד ןפורעג טאה׳מ סאװ ,לײט

 ,״אבמורטס״ ךייט ןטימ טלגנירעגמורא ןוא רעיומ ןטסעפ א טימ םיא טמיוצעגמורא

 וביר־ג־עגנײרא רע טאה ,ץינעמסיט טכוזאב 1672 ראי ןיא סאה םודרעװ ךירלוא ןעװ

 ,ןלאװ טימ ןעמונעגמורא ,לטעט־ג־ ןײלק א זיא ץינעמסיט זא ,ךובגאט ןײז ןיא

 ײװצ ךיז ןעניפעג טאט־ג־ ןיא זא ,טנכײצראפ ךיוא טאה רע .ןיומ־ ךיז ןלאפעצ סאװ

 טאה שטא־ג־טוב ןיא ןגעקאד ,אט־ג־ינ זיא לו־ג־ עס־ידײ ןײא ןייק רעבא ,סרעטסיולק

 ןיו־ג־ ןבאה טייצ רענעי וצ וא ,טגנירד םעד ןופ .ןלי־ג־ ע־ג־ידיי ײװצ ןפארטעג אי רע

 .ןדי ־ לאצ עסיוועג א טניווועג ץינעמםיט ןיא

 יד ךרוד ןראװעג ןלאפאב רעדיװ ץינעמסיט זיא 1675 רעבאטקא ןט־2 םעד

 רעניוװנײא ךסא ,טנערבראפ זײװלײט טאט־ג־ יד ןבאה סאװ ,ןראטאט ןיא ןקרעט

14 



 ר ו כ ז י ר פ ס

 רעד .טפאשנעגנאפעג ןיא טפעלשעגטימ טשער יד ןוא טרא ןפיוא טכארבעגמוא

 .ןראװעג טיובעגפיוא טשינ רעמ ןױש ןענעז רעזײה ליפ ןוא סאלש

 .יקסעיבאס ןאי גינעק רעשיליופ רעד טלײװעג ץינעמסיט ןיא טאה 1686 ראי ןיא

 רעט־נ רעד ראפ ךאנ זיא סאװ ״יקסנאפ״ זױה ןיא ןטלאהעגפיוא ךיז טאה רע

 (רעטירד רעדן ןאי גינעק רעד ןטלאהעגפיוא ךיז טאה סע ןכלעװ ןיא ״יקסנאפ״ זיוה סאד

 (1686) יקסעיבאס

 ךאברעיוא המלש ׳ר ריבג ןשידײ םענופ םוטנגײא סאד ןעוועג המחלמ־טלעװ

 ־עמסיט ןופ ןוא ל״ז רעשיפ המלש ׳ר רעײטשראפ־ה1יהק ןופ — גירק ןכאנ ןוא "״ז

 ךיז טאה סאװ ,רעטילימ ןײז ףױא טראװעג ןוא /ל״ז רעגאה ףסױ ׳ר בר רעצ־נ

 .ץאמאלט ײב אקסישזובאט ףראד םעניא טריפורג טלאמעד

 זיא סעקצאטאפ יד ןופ ץיזאב ןיא ןעגנאגעג־עביא זיא ץינעמסיט ןעװ יונעג

 ןופ בוקעי ןוא שזאגעשזג רעדירב יד זא ,טסװואב זיולב זיא סע .טנאקאב טשינ

 סאד ׳רעט־1 רעד טנומגיז ,גינעק ןשיליופ ןופ ןעמוקאב 1513 ראי ןיא ןבאה עװאינאפ
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 ץ י נ מ סי ט

 ,ןגאוו ןדעי ראפ לאצפא ןעכענ דיוא יװ ,םידירי ץינעמסיט ןיא ןריזינאגרא וצ טכער

 ־עמסיט רעד ןופ .תורוחס טיכ רעדא ןזניטנעמ טימ טאטמ־ ןיא ןראפעגנײרא זיא סאװ

 ,יקינצינעטיפ :רעפרעד יד סיקצאטאפ יד וצ טרעהעג ךיוא ןבאה הביבס רעצינ

 ,עצינאעלא ,אקװאקרױ ,עינאװאלימ ,אקװױעיזדאלאק ,עצינאצלאװ ,עצזאלאנריצ

 ןוא עיזאלדאפ ,עצװאבאלק ,עציהאלאפ ,אינירטסא ,עצניטאקימ ,עראמיטעיפדאפ

 רעטשרע רעד ראפ ,עכלעװ ןיא ,דעפרעד עלא יד סיוא אד ןכער ךיא .אקװאקאימוכ

 ןופ רעטשרע רעד .תוחפטימ ע־-ידײ טניוװעג ןבאה ,רעטעפמ־ ךיוא ןוא גירק־טלעװ

 ןיא טאה ,עקארק ןופ ןאלעטמ־אק רעד ,יקצאטאפ יאלאקימ ,יקצאטאפ החפס־מ רעד

 1651 ןיא טיוט ןײז ךאנ .ןכאנאמ רענאקינימאד יד ראפ עיצאדנופ א טמיטט־אב 1630

 זיא רעכלעװ ,בוקעי ןוז ןײז ןטלאװראפ ןביוהעגנא ןגעמראפ ןײז טימ טאה

 ןגעמראפ ןײז טימ .םי־ג־רױ ןײק קידנזאלרעביא טשינ ,1672 ראי ןיא ןבראט־ג־עג

 ןוא ליפאזעי ןופ יקצאטאפ יאלאקימ :רעדירב ײװצ ענײז טלײטעג ךיז ןבאה

 ןופ רעציזאב רעד ןראװעג ןאד זיא סאװ ,ינאצאראהאב ןופ יקצאטאפ קינימאד

 רענעמרא רעהא טכארבעגפארא טאה ץינעמסיט ןופ רעציזאב רעײנ רעד .ץינעמסיט

 אקסאראהאלעיװ־אקצאטאפ אננאאי .ץלאה ןופ רעטסױלק א ײז ראפ טיובעגפיוא ןוא

 רעטסיולק ןטײװצ א ןוא רענאקינימאד ראפ רעטסיולק ןײא טיובעגפיוא טאה

 ןבאה סעקצאטאפ יד זא ,ןלײצרעד ןעמ טגעלפ ךיז טנאמרעד רימ יװ .ןעניסור יד ראפ

 ,ןיפערג יד טאה 1689 ראי ןיא .ן־זיי ראפ לומ־ א ןעיובפיוא םײב ןפלאהעגטימ ךיוא

 ־כײלג ןוא חלג ן־ג־ינעמרא ןראפ טלאהעג א טלײטעגוצ אקצאטאפ איצנאטסנאק

 ןופ ןלאצ טפראדאב ןבאה ײז םאװ ,ןרעײטמ־ יד ןופ רענעמרא יד טיירפאב קיטײצ

 .עיצקודארפ רעײז

 סאװ ,עיצקודארפ־רעבראג יד ץינעמסיט ןיא טריזינאגרא ןבאה רענעמרא יד

 גנורעקלעפאב רעקיטראד רעד ראפ גײװציהנױח רעקיטכיװ א ןראװעג טלאמעד זיא

 טימ ןעמונראפ ךיוא ךיז ןבאה רענעמרא יד .גאט וצ טנײה זיב ןבילבעג יוזא ןוא

 300 ךרע ןא טלײצעג רענעמרא יד ןבאה ןטײצ ענעי ןיא ״דכאלמ ןוא לדנאה

 לײװ ,תוחפמ־מ ײרד זיולב ןבילבעג 1939 ראי ןיא זיא סע עכלעװ ןופ ,תוחפמ־מ

 טײצ רעד ןופ ךמימ ןיא עלא ךיז ןבאה תוחפמימ ײרד עטנאמרעד יד רעסיוא

 .גנורעקלעפאב רעמ־יליופ רעד טימ טמ־ימעגסיוא

 ןענופעג טרעדנוהראי ןיא ןיומ־ ךיז ןבאה טנאמרעד ןביוא ןיומי באה׳כ יװ

 טאה סאװ ,תורבקה־תיב עטלא סאד ןײז ןעק םעד ףיוא זײװאב א .ץינעמסיט ןיא ןדײ

 הליהק עמ־ידײ יד סאװ ,תובצמ עטלא יד טיול .טאטש ןטימ עמאס ןיא ןענופעג ךיז

 ןעמ טאה ,ןענופעג ךיז ןבאה ײז װו טרא ןטיול ןוא ,ןריװרעסנאק ןוא ןטיה טגעלפ
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 רוכזי רפס

 ןופ ךרע ןא םיקידצ עסיורג ןופ םירבק ףיוא יוזא ןיוש ןעײטש ײז זא ,טצאשעג

 עשראװ) 67 ׳רנ טוטיטסניא ןשיראטסיה ןשידיי ןופ ןיטעלױב ןיא .ראי 350—300

 :טנעמוקאד רעקידנגלאפ טכארבעג טרעװ ,72 טײז ףױא (1968

 טקיטעטשאב שזעימישזאק ןאי גינעק רעד — 1661 ילױ ןט־21 םעד ,עשראװ״

 א ןפיוק וצ ״יקסאי״ ןעמאנ ןטימ דײ רעצינעמסיט ןראפ ,גנוקיליװאב יד ײנםפיוא

 ןראװעג טקיטעטשאב רעירפ ןיוש זיא סאד ,ראב טאטש רעד ןיא זיוה טרעיומעג

 ןבאה ןדײ זא ,זײװאב רערעםײװ א) רעטרעפ רעד װאלסידאלװ גינעק ןכרוד

 .(טרעדנוהראי ןט־16 םעניא ץינעמםיט ןיא טניוװעג

 ןיא זיא 1772 ראי ןיא זא ,טנאקאב ךיוא זיא ןלאירעטאמ עכעלטכישעג ןופ

 ןוא ןאבאלאב .מ ר״ד) עדנײמעג עשימיאראק ענעעזעגנא ןא ןעװעג ץינעמסיט

 .(רעװארב .י .א

 תופגמ ןוא תופירש ,ןעײרעביור עקידרעטייוו

 עשיסור טרישראמכרודא ץינעמסיט דרוד ןבאה 1739—1738 ןופ דאירעפ ןיא

 ןוא טרעדנילפעגסיוא טאטש יד ןבאה ײז .ןקרעט יד ןגעק המחלמ ןיא ןטאדלאס

 .ןטילעג קראט־:• טלאמעד רענױװנײא עשידיי יד ךיוא ןבאה אליממ

 רעד ךיוא ,טאטש ןיא הפירש עסיורג א ןכארבעגסױא זיא 1764 ילױ ןיא

 .ןראװעג טנערבראפ זיא ,רעטנעצ־טאטש ןיא ןענופעג דיז טאה סאװ ,סאלש

 א ןכארבעגסיוא זיא 1822 רעבאטקא ןיא .רעזײה עכעלטע זיולב ןענעז ןבילבעג

 ךיז טאה הפירש יד .קירב רעצאמאלט רעד ןופ טײז רערעדנא רעד ףיוא הפירש

 ןוא ץאלפגניר ןפיוא רעזײה עלא .קירב טײז רעטײװצ רעד ףיוא ןפראװעגרעביא

 ןיא .רעײפ ןכרוד ןראװעג ןעגנולשעגנײא ןענעז טאטשראפ רעװאלסינאטס ףיוא

 ןצנאנ םעד טעטכינראפ טאה סאװ ,הפירש א ןכארבעגסיוא רעדיװ זיא 1865 ראי

 הפירש רעד ןופ .טיובעגפיוא ײנספיוא טאהעג ןיוש ךיז טאה רעכלעװ ,ץאלפגניר

 טאה ןעמ רעדײא .סרעטסיולק ײװצ ןוא לוש ע־שידײ עסיורג יד ןטילעג ךיוא טאה

 זיא ,טכאמעגנא טאה הפירש עקיזאד יד סאװ ,סנדאטי יד ןטכיראפ וצ ןזיװאב ךאנ

 ןעגנולשעגנײא טאה סאװ ,הפירש עםיורג א ןכארבעגסיוא ײנספױא 1868 ראי ןיא

 דיוא זיא הפירש עסיורג א .טאטש ןיא רעזײה עלא ןופ טנעצארפ 40 רעכעה

 ליפ רעםיוא ,ןענעז הפירש רעד ןופ ןעמאלפ יד ןיא .1882 ראי ןיא ןכארבעגסיוא

 ײנספױא טאהעג ןיוש דיז טאה סאװ ,לוש עסיורג יד ןראװעג טנערבראפ ,רעזײה

 טאה 1897 ראי ןיא .ןראװעג טנערבראפ זיא שרדמה־תיב סאד דיוא .טיובעגפױא
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 ץינרסיט

 ןרא רעזײה ליפ טעטכינראפ טאה סאװ ״רפירש א ןופ ןטילעג רעדױר ץינערסיט

 .ןטפאריטריװ 47 ךיוא

 קעניר ןפיוא קילב א
 זיוה עקיקאטשײװצ סאד .דנאלב עלעבייל ןוא ןאמסעטאג סחנפ ןופ זיוה סאד : סטכער ןופ

 ףיירג לכעמ ןופ זיוה סאד — תובכשב .ןענעהט ןופ

 תופגמ ןוא גנוציילפראפ

 זיא סאד .1894 ראי ןיא ןטילעג ץינעמסיט טאה גנוצײלפראפ רעסיורג א ןופ

 טאה סאװ הארבנקלאװ א ןופ ןעמוקעג זיא סאװ ,שינעצײלפראפ א ןעװעג

 טרעטשעצ ,סנגעמראפ ךס א ןעגנולשראפ טאה רעסאװ׳ס .ךאװ עצנאג א טרעיודעג

 ןיא .תונברק עכעלשטנעמ ןעװעג ךיוא ןענעז סע .ןטפאשטריװ ןוא רעזײה ליפ

 ןרעפאס רעישיכײרטסע ןא ןעמונעג לײטנא ןסיורג א טאה ףליה־סגנוטער רעד

 יד סאװ ,קילגמוא ןסיורג א ןופ טאטיש יד טיהראפ טאה סאװ ךאילאטאב

 זיא ישינעצײלפראפ רעד ךאנ .ןייז םרוג טנאקעג ךיז טימ טאה גנוצײלפראפ

 .ןכאװ סקעז עצנאג טרעיודעג טאה סאװ ,עימעדיפע־ערעילאכ א ןכארבעגסיוא

 ןעיורפ ,רענעמ טרעדנוה רעכעה ןבראטשעג טלאמעד ןנעז עימעדיפע רעד ןופ

 .רעדניק ןדא
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 ר ו כ ז י ר פ ס

 ןופ ןטילעג גנורעקלעפאב רעצינעמסיט יד טאה ןראי עקידרעירם ןיא ךיוא

 ־ערעילאכ א ןכארבעגםיוא נדדס ילױ ןט־29 םעד זיא ,למ־מל ,יוזא .סעימעדיפע

 םעד ןעװעג םרוג ןוא 1771 ראונאי ףוס זיב ןגיוצעג ךיז טאה סאװ ,עימעדיפע

 רעדעי ןופ לפיװ .(רענעמרא ,רעניסור ,ןדײ ,ןקאילאפ) ןמ־טנעמ 728 ןופ טיוה

 .ןראװעג טלעטמ־עגטםעפ ט־ײינ זיא ןבראט־ײעג טלאמעד ןענעז סע טעטילאנאיצאנ

 ראי ןיא .ןשטנעמ 36 ןבראטשעג ןענעז רענעמרא יד ןופ זא ,זיולב טסײװ ןעמ

 .ןגיוצעג גנאל ךיז טאה סאװ ,ײימעדיפע־ערעילאכ א טעװעשובעג טאה 1831

 רעײז (ןטסירק ןוא ןדײ) ןשטנעמ 40 זיב 20 ןופ ןבראטשעג ןענעז ךעלגעט גאט

 ןט־22) 1848 ראי ןיא ןכארבעגסױא זיא עימעדיפע ערעילאכ עכעלרעפעג א

 .1831 ראי ןיא יװ תונברק עכעלשטנעמ רעמ ליפ ןעגנולשעגנײא טאה םאװ ,(ילױ
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 ןליופ ןופ גנולײט רעטשרע רעד ךאנ ץינעמסיט

 טאה ,1772 ןיא ןעמוקעגראפ זיא סאװ ,ןליופ ןופ הקולח רעטשרע רעד ךאנ

 גנורעקלעפאב עשידיי יד טאה 1850 ראי זיא .ןדײ טנזיוט 150 טלײצעג עיצילאג

 ע־-ידײ טנזיוט 476 ןופ לאצ א ןוא תושפנ טנזיוט 333 טלײצעג ןיוש עיצילאג ןיא

 ןענעז סאװ ,ןדײ עשיצילאג יד זא ,ראלק רעביראד זיא׳ם .ךײרטםע ץנאג ןיא תושפנ

 טרא ןעזעגנא ןא ןעמונראפ ןבאה ,רעגריב עשיכײרטסע ןעװעג ןא ״הקולח״ רעד ןדפ

 ־טפאשטריװ ןוא עלאיצאם יד .םוטנדיי ןשיכײרטסע ןופ ןבעל ןיא ןטיבעג עלא ףיוא

 ךס א .טרעדנעעג סאװ קינייה רעבא דיז טאה ןדײ עשיצילאג יד ןופ עגאל עכעל

 ןיא ןבילבעג ןעגעז ,ןדיי ףיוא ןעװעג לח רעירפ ןליופ ןיא ןענעז סאװ ,)צעזעג

 .טקנערשאב ןבילבעג רעטייװ זיא ןדײ יד ןופ טייקכעלגעמ־סגנוניוװ יד :טפארק

 וצ ןעװעג טרעװראפ זיא ןדיי ; אטעג שידיי א ומכ ןעװעג זיא טאטש רעדעי ןיא

 טראטעג טשינ ללכב ײז ןבאה — רעפרעד ןיא ;טעטש ןיא רעזײה ןפיוק

 ־נטײדאב א ןעװעג ןענעז סאװ ,תוכאלמ־ילעב עשידײ יד .ןדאבדרע ןייה ןציזאב

 עכעלטע וצ טקנערשאב ןעװעג ןענעז ,גנורעקלעפאב רעשידײ רעד ןופ לײט רעקיד

 םעד ץוחא .סעדנײמעג יד וצ טכער־לאװ ןײק טאהעג טשינ ךיוא ןבאה ןדײ .ןכאפ

 ־רשכ ,רעײטש־פאק :יװ ,ןרעײטש עסיורג טימ טעטסאלאב ןעװעג ךאנ ײז ןענעז

 ־תבש לכ םדוק ןוא ןבאה וצ הנותח שינביולרעד א ףיוא ןרעייטש ,רעייטש־שײלפ

 ןײק ןדנוצעג טשינ טאה ןעמ ןעװ ,וליפא ןלאצ טזומעג טאה׳מ סאװ ,רעײטש־טכיל

 .טכיל

 ךיז טאה הלשממ יד ןעװ ,1789 ראי ןיא עגאל יד ןראװעג זיא רעטכײל לסיבא

 ןבעגעגסיורא טאה סאװ ,ןטײװצ םעד ףעזױ רעזײק םעד ןופ טנעה יד ןיא ןענוםעג

 םעד רעבא ןעמ טאה (1790) טיוט ןײז ךאנ ;טערקעד־םגנורעטכײלראפ ןםיװעג א

 ראפ הפוקת עײנ א ןביוהעגנא דיז טאה 1848 ראי ןיא טשרע .טפאשעגפא טערקעד

 ןביוהעגנא ןבאה עפארײא־לטימ ןופ ןדײ יד ךיוא .עפארײא ןיא רעקלעפ עקינײא

 גנוריגער יד טאה 1848 לירפא ןט18 םעד .טכער ןוא טײהײרפ רעמ ןופ ןסינעג

 ־ערגאב עלא טשינ .ןדיי ראפ טײהיירפ רעזעיגילער ןגעװ טערקעד א ןבעגסיורא

 .ןראװעג טפאשעגפא ןענעז רעבא ןעגנוצענ

 עיצאגעלעד א ןעמונעגפיוא ףעזאי ץנארפ רעזײק טאה 1848 לירפא ןט6 םעד
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 ר ו כ ז י ר פ ס

 ןופ רעייטשראפ טקילייטאב דיוא ךיז ןבאה עיצאגעלעד רעד ןיא .גרעבמעל ןופ

 ןיא טקנופ־דנעװ רעקראטש א ןעװעג הפוקת עקיזאד יד זיא ללכב .ןדײ עשיצילאג

 ןפױא ךיוא ראנ ,טיבעג ןשימאנאקע ןפױא זיולב טשינ ןדײ עשיצילאג יד ןופ ןבעל

 וצ ןטעטימאק טעטש יד ןיא ןריזינאגרא ןביוהעגנא דיז ןבאה סע .ןלערוטלוק

 טײקיטעט יד .גנורעקלעפאב רעשידײ רעד ןשיװצ רוטלוק ןוא ןסיװ ןטיירפשראפ

 ײז לײװ ,ןדײ בור ןפיוא גנוקריװ עפאנק א טאהעג רעבא טאה ןטעטימאק יד ןיפ

 זיא ײז עכלעװ ןיא ,ןטײקירעװש עשימאנאקע יד ךרוד טקירדרעד ןעװעג ןענעז

 .ןבעל וצ ןעמוקעגסױא

 וצ הרבח״ א ןענאטשטנא ץינעמסיט ןיא ךיוא זיא טײצ רעבלעז רעד ןיא

 יטײרפשראפ וצ עבאגפיוא יד טלעטשעג ךיז טאה סאװ ,״גנולקיװטנא ןוא ןענעײל

 ןײז ןיא ,ןאבאלאב ריאמ ר״ד .תוצע עכעלצונ טימ ןעניד ןוא ןרעלקפיוא ,ןסיװ

 (1868—1772) ״קילבופער רעװעקארק ןיא עיצילאג ןיא ןדײ יד ןופ עטכישעג,

 ןענאטשעג ץינעמסיט זיא ,גנולקיװטנא רעלערוטלוק ןופ טיבעג ןפיוא זא ,טקרעמאב

 רעד ןופ שארב .גרעבמעל ןוא װאלסינאטס ראפ ,עקארק ךאנ טרא ןטײװצ ןפױא

 ןהכ .ה ,ןאמלוש םהרבא :ןענאטשעג ןענעז ץינעמסיט ןיא טײקיטעט רעלערוטלוק

 ,עיצילאג ץנאג ןיא ןדײ יד יװ טקנופ ,ץינעמסיט ןיא ןדײ יד .לעקנערפ המלש ןוא

 קעשיצנארפ ןעװ ןוא .טײהיירפ ןוא טכער רעײז טימ ןצונאב ךיז ןביוהעגנא ןבאה

 תױה שריה יבצ ׳ר בר רעגרעבמעל םוצ וױרב ןטנאקאב ןײז ןיא ,טאה אקלומס

 םײב ןקיסעמ ךיז ןפראד ןדײ יד זא ,טכאמעג םאזקרעמפיוא ,ל״ז (1855—1805)

 טשינ יד ײב עיצקאער ןײק ןפורוצסױרא טשינ ידכ ,ערעײז טײהײרפ יד ןצונסיוא

 יוא רעזעל״ רעצינעמסיט ןופ רעפטנע ןקידריװ א ןעמוקאב רע טאה ,םינכש עשידי־

 ידײ יד זא ,ןא ךיוא ןזײװ ײז ןכלעװ ןיא ,(1848 טסוגיוא 27) ״ןײאראפ־טירשראפ

 ,סאד .סעינאלאק עכעלטפאשטריװדנאל ךיוא ןוא ןלוש עשיליופ ןרעװ זבעגעג ףראד

 ,רעפטנע ןקירעהעג םע־ד ןבעג וצ דובכ רעד ןלאפעגסױא זיא ץינעמסיט אקװד סאװ

 רעשידײ רעד ןיא ,טאה טײצ רענעי ןיא ןיוש זא ,זײװאב רעקידנגונעג א זיא

 ראפ ףמאק ןיא טרא קידובכב א ןעמונראפ ץינעמסיט ,עיציראג ןיא טפאשלעזעג

 ןוא ןט16 ןשיװצ גרעבמעל ןופ ןדײ יד״ טעברא ןייז ןיא .טירשראפ ןוא רוטלוק

 ןטארטראפ ןעװעג זיא ץינעמסיט זא ,ןאבאלאב ר״ד טקרעמאב ״טרעדנוהראי ןט17

 ןוא םינבר טלײװעגםיוא ןבאה סאװ ,סעיצוטיטסניא עשידיי עטנענימא־יפ יד ןיא

 ןיא טבעלעג 1765 ראי ןיא ןבאה עלעװק רעבלעז רעד טיול .שדוק ילכ ערעדנא

 יד ןיא .(רעדניק 45 טנכערעגניירא) ןדיי קיצכא ןוא טרעדנוה טכא ץינעמסיט

 ןײא םעד ןיא ,9 — עצניטוקימ :ןדיי 56 טבעלעג ןבאה רעדיװ רעפרעד עקימורא
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 ץ י נ מ ס י ט

 ,5 — אקװוקאימאח ,7 ־־־ יראצעיפדאפ ,5 — עטדאלדאפ ,2 ־־־ ק־ינראהוא ןיא ,דניק

 .8 — עצװאקראמ ןיא ןוא 10 — עיקצאײ — אינירטסוא — עצװאבאלק

 ןבלעז ןיא .רעדניק 64 םעד ןיא ,ןדײ 936 ןופ לאצ א ןעװעג סאד זיא ןעמאזוצ

 ןיא תומיפנ 925 טלײצעג װאלסינאטס ןיא גנורעקלעפאב עדיידײ יד טאה דאירעפ

 גנורעקלעפאב רעמײדײ רעד ןופ ןדעפיצ אד ענעבעגעגנא יד .רעדניק 78 םעד

 ,עטולאסבא סלא ןעמעננא טדיינ ןעמ ףראד ,װאלסינאטס ןיא ןיוא ,ץינעמסיט ןיא

 ןיא ןעמ טאה ,ןלאצ טזומעג טלאמעד ןבאה ןדײ סאװ ,רעײטש־פאק ןבילוצ לײװ

 זיא שיטקאפ •ןבעגעגנא טיגײנ רענױוװנײא עמײדײ לאצ עיגײטקאפ יד טעטדי יד

 .רעסערג ליפ ןעװעג לאצ ״ד

 אידעפאלקיצנע רעד טױל ןוא גרוברעטעפ עידעפאלקיצנע רעדיידײ רעד טיול

 —־ 1900 ראי ןיא ׳ןדײ 2529 ץינעמסיט ןיא טבעלעג 1880 ראי ןיא ןבאה אקיאדױ

 .ןדײ 2305 — 1910 ראי ןיא ןוא 2049

 דאירעפ ןיא ץינעמסיט ןיא תױניפנ עמיידײ ײאצ רעד ןגעװ דליב רעיונעג א

 ןלעװ ,טאטמי ןיא גנורעקלעפאב רענײמעגלא רעד טימ ךײלגראפ ןיא ,1921—1880

 : עלעבאט רעקידנגלאפ ןופ ןעמוקאב רימ

 טנײצארפ
1 

 • ••> י._ דײ דאצ
 ' ו •■*י׳י • -

 י ^,׳ < *<. הי

 ראי

36,4 2529 6913 1880 

32,5 2492 7654 1890 

25,7 2049 7918 1900 

23,2 2305 9929 1910 

15,5 1090 7027 1921 

 רענעי ןיא רעצינעמסיט יד ןיומי ןבאה טײצ ,לדנאה־טרוה םעד ט־ג־רעהאב ןדײ

 ךיז טאה סאװ טנעה יד ןיא ןענופעג ןאד זיב יד ןופ רענעמרא רעד ןיא .טראד

 ןגעלפ טרעדנוהראי ןט־18 ןופ טפלעה רעטײװצ רעצינעמסיט ןיומי םירהוס עסיורג

 ןיא לדנאה רע־גײדײ״ רעפיש .י) װאלצארװ ןײק ןעמוק .ז /ךליופ ןענימױעד ,235

 ,(1922 ןילרעב ,רעצינמייװ) תונורכז ענײז ןיא טנאמרעד רעװאכעלאב .ב .(1937 ןיא

 װאלצארװ ןיא דירי ןפיוא טאה ,מיריה יבצ ׳ר ,רחוס־טרוה רעצינעמסיט רעד זא

 25 ןופ עמוס א ףיוא טקידלומיראפ וליפא ךיז טאה ןוא תורוחס ךסא טפיוקעגנײא

 רעמײדײ רעד ןופ עגאל עמײמאנאקע יד רעבא זיא ןײמעגלא ןיא .סעטאלז טנזיוט
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 ר ו כ ז י ר פ ס

 עשידיי בור סאד לײװ ,ערעוװני א רעז ןעװעג ץינעמסיט ןיא גנורעקלעפאב

 .םרעלדנעה ןוא ,רעקנעמי ,סרעקיכלימ ,תוכאלמ־ילעב ןעװעג ןענעז רעניוװנײא

 ןבאה ךאד .הסנרפ עטמיטמ־אב ןײק טאהעג טמ־ינ ללכב ךסא ןבאה םעד ץוה

 זיולב טמ־ינ ןבעל ןמ־ימאנאקע ןיא טרא ןעזעגנא ןא ןעמונראפ ןדײ רעצינעמסיט

 .גנורעקלעפאב רעמ־ידיי א טימ טעטמ־ עמ־ינכמ־ ערעדנא ןיא ךיוא ראנ ,אפוג טאטמ־ ןיא

 עדנײמעג רעמ־ידיי רעמ־ײר רעד ןופ גנודנעװ רעד ףיוא זא ,טנאקאב 1ימ־מל זיא׳ס

 םעד ןגײלעצ ןגעװ ,יקסרימאבול יצאנגיא ימ־זעי ,עמ־ייר ןופ רעמיטנגײא םוצ

 עכעלטנכעװ ףיוא ,סעטאלז 15.536 ןפארטאב טאה סאװ ,ןרעײז רעײטמ־ ןכעלרעי

 ץינמעסיט ןופ עמ־והי רעסיװעג א ןבירמ־עגרעטנוא ןעװעג דיוא זיא ,סעטאר

 .(1732 ראי ןופ ,156—154 .ז ,12 ךוב ,װאמ־עמ־ז׳

 ןראװעג טעדנירגעג זיא ץינעמסיט ןיא רעדניק עמ־ידײ ראפ לומ־ עטמ־רע יד

 טלאהעג ןײז ,ןאמלומ־ למ־רעה ןעװעג זיא לומ־ רעד ןופ רערעל רעד .1788 ראי ןיא

 .ג •א ןופ ןראװעג טלאצעגסיוא םיא זיא סאװ ,ראי א מ־ינײר 200 ןפארטאב טאה

 סע זיא ןעװעג .ץינעמסיט ראפ ןפאמ־עג ןבאה סיקצאטאפ יד סאװ ,״דנאפ־רערעל״

 יד ןכלעיו ןופ ״דנאפ־רערעל״ א טמיטמ־אב ןבאה סיקצאטאפ יד .1817 ראי ןיא

 ,מ־ינײר 20 — ןקאילאפ יד ,מ־דוח א מ־ינײר אס ןראװעג טלײטעגוצ זיא רעניסור

 ןענעז רערעל ןראפ רעסיוא .מ־ינײר 14 — ןדײ יד ןוא מ־ינייר 18 — רענעמרא יד

 .הליהק רעמ־ידײ רעצינעמסיט רעד ךרוד ןראװעג טקעדעג תואצוה־לומ־ ע־א

 הדירי יד .1896 ראי ןיא ןביוהעגנא ךיז טאה ץינעמסיט ןופ הדירי עסיװעג א

 וצ טרינאלפ טאה גנוריגער עמ־יכײרטסע יד סאװ ,םעד ןופ אצױ לעופ א ןעװעג זיא

 ראפ .ןטאטמ־ראװ־ןאב יד ךיוא יװ עיצקעריד־ןאב יד ץינעמסיט ןיא ןצעזאב

 סע װו ,־׳עקילאט״ רעד ןופ לײט רעסיװעג א ןראװעג טמיטשאב זיא׳ס עכלעװ

 עדנײמעג רעצינעמסיט יד .ןטריװדנאל רעצינעמסיט יד ןופ תומהב ןעמ־אפ ךיז ןגעלפ

 .װאלסינאטס ןיא ןראװעג טריזילאער זיא ןאלפ רעד ןוא ןעװעג םיכסמ טמ־ינ טאה

 א ןגעװ טימאב טפאמ־לעזעג עטאוױרפ א ךיז טאה רעדיװ רעטעפמ־ טייצ א טימ

 עדנײמעג יד .קירבאפ־רעקוצ א ץאלפ ןטנאמרעד ןביוא ןפיוא ןעױבוצפױא םכסה

 טריזילאער זיא ןאלפ רעד ךױא .ןעװעג םיכסמ טמ־ינ ךיוא ןאלפ םעד ףיוא טאה

 עטנאמרעד ײװצ יד עקאט ךיז ןבאה .װאראדאכ טאטמ־ רעקידתונכמ־ רעד ןיא ןראװעג

 טליפמ־עג ץינעמסימ טאה ןאד זיב .ןענאטמ־עגפא זיא ץינעמסיט ןוא טלקיװטנא טעטמ־

 עסיורג ןעמוקראפ ןגעלפ ץינעמסיט ןיא .טנגעג רעצנאג רעד ןיא לאר עסיורג א

 וליפא געלפ תורוחס עסיװעג ףיוא .טאטמ־ יד טרעכייראב ןבאה סאוו ,םידירי

 דלערק ריא טימ טממ־עג ךיוא ןאד טאה ץינעמסיט .ןזיירפ יד ןריטקיד ץינעמסיט
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 ץינמסים

 גנורעקלעפאב רעזעידײ רעד ןופ לײט רעקידנטײדאב א עכלעװ ןופ עיצקודארפ

 ןופ ןעגנוטעבראסיוא רעצינעמסיט יד ךיוא ןבאה טמ־עעג .הנױח ןגיוצעג טאה

 טײװ טמיראב ןעװעג ןענעז םיתב רעצינעמסיט .םיתב ןוא ןיליפת ,ןעלטראג ,םיתילט

 .ץינעמסיט רעסיוא

 :יװ ,סעיצאמראפ עשירעטילימ עסיװעג טרינאיצאטס ןבאה ץינעמםיט ןיא

 ןיא טאטמ־ ענעעזעגנא ןא ןעװעג זיא ץינעמסיט .א •א רעטײר ןענארדאװב־ סקעז

 .טאט־ג־זײרק א ןעװעג זיא יז לײװ ,טנגעג רענעי

 לוש עסיורג רעצינעמסיט יד
 ׳ר ןעװ ,ןראי יד ןיא ןראװעג טיובעגפיוא זיא לוס־ עםיורג רעצינעמםיט יד

 ןראװעג רע זיא ןעמונעגפיוא .טאט־ג־ ןופ בר רעד ןעװעג זיא ל״ז ארגיא םלו־ג־מ

 ־ג־ינעביולרעד א ןעמוקאב ןעמ טאה לו־ג־ א ןעיובוצפיוא ףיוא .1769 ראי ןיא בר סלא

 סולס־אב א טיול ,טאה רעכלעװ ,יקסװאקארע־ג־ װאלצאװ ןאמגעה־ףא־ג־יביצרא ןופ

 יד זיא ךעלניי־ג־ראװ .ן־ג־ינעביולרעד עכלעזא ןבעגוצסיורא טכער טאהעג דאניס ןופ

 רעד ראפ ןעמוקאב לאז רעטסיולק רעד ידכ ,ןראװעג טריציטקארפ רודעצארפ

 ןיא ףא־ג־יביצרא ןעװעג זיא יקסװאקארע־ג־) לאצפא ןכעלרעי א ־ג־ינעבױלרעד

 .(1780 זיב 1761 ןופ גרעבמעל

 יד ןופ .סיקצאטאפ יד ןופ ףליה רעד טימ ןראװעג טױבעגפיוא זיא לו־ג־ יד

 ןיא הפיר־ג־ רעסיורג רעד ךאנ .ןטילעג לו־ג־ יד ךיוא דימת טאה טאט־ג־ ןיא תופיר־ג־

 ,״תוצרא עברא דעו״ רעד טאה ןראװעג טנערבראפ זיא לו־ג־ עצנאג יד ןעװ ,1764 ראי

 ,ןילבול ןיא רעדא (עיצילאג) װאלסאראי ןיא תופיסא ענײז ןטלאהפא טגעלפ סאװ

 .לו־ג־ רעצינעמסיט יד ײנספיוא ןעיובוצפױא ןיראלפ 3000 ןופ עציט־ג־ א טמיט־ג־אב

 אזא טאהעג ,טנײה זיב ןבילבעג טראד זיא סאװ ,לו־ג־ יד טאה קנעדעג ךיא טױל

 ן־ג־ינאקינימאד ןופ טנעװ יד וצ ךעלנע ןעװעג ןענעז טנעװ עכעלרעסיוא יד :ןעזסיזא

 ערעדנא ןופ ליטס ןטיול ןעװעג זיא גנוטכירנײא עכעלרעגיא יד ,(לידבהל) רעטםיולק

 המחלמ־טלעװ רעט־ג־רע רעד תעב .ץלאה ןופ טױבעג ןוא עיצילאג ןיא ןלו־ג־ עטלא

 ץלאה סאד ןוא ןעגנוטכירנײא עכעלרעניא יד טרעט־ג־עצ רעטילימ ־ג־יסור טאה

 ײנספיוא טאה הליהק רעצינעמסיט יד ןעװ ,גירק ןכאנ .לאירעטאמ־ץײה סלא טצונעג

 ־רעסנאק ן־ג־יליופ ןופ עיסימאק א ןעמוקעגפארא זיא ,לו־ג־ יד ןעיובפיוא ןבױהעגנא

 עכעלרעסיוא סאד זא ,טנדראראפ ,גנושראפ רערעגנעל א ךאנ ,ןוא טמא־עיצאװ

 .ןרעװ טרעדנעעג טמ־ינ לאז לוש רעד ןופ ןעזםיוא
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 רוכזי רפס

 טשינ טאה ךײה יד .טיירב יד ןלײא 38 ןוא גנעל יד ןלײא 42 טאה לוש יד

 ןענופעג ךיז טאה יז םגה ,סרעטסיולק יד ןופ ךײה יד ןגײטשרעביא טראטעג

 .רעטצנעפ עםיורג 12 יז טאה טאהעג .סרעטסיולק יד ןופ טײװ לגרעב א ףיוא

 ןעװעג זיא ללכב עיצקורטסנאק יד .ןעזסיוא רעכעלרעסיוא רעד ןעװעג זיא ױזא

 .טעטש עשיליופ עטסערג יד ןיא ןליש ערעדנא ןופ עיצקורטםנאק רעד וצ ךעלנע

 גנאגניירא רעד .גרעבמעל ןיא לוש יד יװ טעמכ ןעװעג זיא םענראפ רעד

 ,ןעגניר ענעשעמ טימ רעיוט םענרעצלאה ןקילײטײװצ א ךרוד טריפעג טאה

 טאה גנאגנײרא רעד .ליומ ןיא ןטלאה ןבײל עטצינשעג עסיורג ײװצ עכלעװ

 רעד ןופ לטרעפ א טעמכ ןעמונראפ טאה סאװ ,שילאפ ןקידתובחר א וצ טריפעג

 ,סנטסאק עסיורג ײװצ ןענופעג ךיז ןבאה שילאפ ןיא .לוש רעד ןופ טײרב רעצנאג

 ףיוא ןענאטשעג ןענעז סנטסאק יד .דמאז טימ טליפעגנא ןעװעג ןענעז סאװ

 עסיורג יד ןלעטשנײרא םוצ ןראװעג טצונאב ןענעז ןוא סיפ ענעבמעד ערעװש

 רעד ןענופעג דיז טאה ־שילאפ ןופ טײז רעקניל רעד ןיא .טכיל־רופיכ־םױ

 ־למרימ ןופ פערט ףניפ טריפעגפארא ןבאה׳ס רעכלעװ וצ ,לוש ןיא גנאגנײרא

 לוש רעד ןיא .רומראמ ןופ ןעװעג זיא ףוקשמ רעטבלעװעג רעד ךיוא .ןײטש

 ־למרימ ןופ תוזוזמ 2 טאהעג טאה סאװ ,רעיוט א ךרוד ןעגנאגעגנײרא ןעמ זיא

 ןעװעג זיא סאװ ,ץלאה םענעבמעד ןופ ןעװעג זיא רעיוט עקיזאד סאד .ןײטש

 ־טסנוק א ןעװעג ןענעז ךעלטנעה ענעשעמ יד .ןעײרעצינש עכעלרעדנװו טימ לופ

 ,שילאפ ןופ פערט יד .זנארב ןופ ןסאגעג ןעװעג זיא סאלש רעסיורג רעד ןוא טעברא

 ןעװעג זיא לוש יד לײװ ,ןיירא לוש ןיא פארא טריפעג ןבאה ,טנאמרעד באה׳כ יװ

 טיובעג ןבאה ןדײ יד זא ,ןא טיג ןאבאלאב ריאמ ר״ד .ףיט רעד ןיא טיובעג

 ןגײטשרעביא טראטעג טשינ יז טאה ךעלרעםױא לײװ ,ףיט רעד ןיא לוש יד

 לוש יד זא ,סיוא טמוק ןעגנוטפױהאב סנאבאלאב טיול .רעטסיולק ןופ ךייה יד

 .טרעדנוהראי ןט־16 ןיא ךאנ ןראװעג טיובעגפיוא זיא

 עיצקורטסנאק עכעלרעגיא יד
 ,עשינ א טעטכירעגנײא זיא טײז רעטכער רעד ןופ רעיוט ןכעלרעניא םײב

 טמיטשאב ,ןלײצרעד טגעלפ׳מ יװ ,זיא עשינ יד .״ענוק״ ןפורעג טאה׳מ עכלעװ

 ראפ ,״תבש לוליח״ ראפ :ןראװעג טפארטשאב ןענעז סאװ ,ןדײ ראפ ןלױיעג

 א טאהעג ןדײ יד ןבאה ,ןסייװ רימ יװ ,טייצ רענעי וצ) ״ףירט ר־שב תריכמ״

 ןפארטשאב וצ טכער סאד טאהעג ןבאה תוליהק ע־שידײ יד ןוא עימאנאטיוא עסיװעג

 .(םיאטח עסיװעג ראפ ןדײ
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 טגעלפ רעטאפ ןײמ יװ .פערט 12 טימ ןעגנאגעגפיורא ןעמ זיא מ־דוק־ןורא םוצ

 טימ גנוטעבראסױא־טסנוק א ןעװעג שדוק־ןורא רעקידרעירפ רעד זיא ןלײצרעד

 ־ענמורא ,טיפום ןזיב ןגיוצעג ךיז טאה ןוא ץלאה ןיא ןעײרעצינמ־ ענעדיט־ראפ

 עטרילאק טימ טזײלגעג ןעװעג זיא סאװ ,םיא רעביא רעטצנעפ עסיורג סאד קידנעמ

 ןכלעװ רעביא ,רעטומ־פ ץנאג א ןעװעג זיא ,קנעדעג דיא יװ ,מ־דוק ןורא רעד .יןיביומ־

 א ןעװעג זיא לומ־ ןופ ןטימ ןיא .טיפוס םענופ דימת־רנ א ןעגנעהפארא טגעלפים

 ענראמראמ עקיזיר 4 ןעװעג ןענעז רעמעלעב ןופ ןטײז ריפ עלא ןיא .״רעמעליעב״

 ,גנובלעװ א ןעװעג זיא ןלײז יד ןמ־יװצ .טיפוס ןזיב ןגיוצעג ךיז ןבאה סאװ ,ןלײז

 רעמעלעב םוצ .רעטכייל רענעמ־עמ רעסיורג א ןעגנאהעגפארא זיא׳ס רעכלעװ זופ

 רעמעלעב ןופ ןטימ ןיא .פערט ענרענײטמ־ עכילטע ףיוא ןײגםיורא ןעמ געלפ

 זיא מ־יט םעד ןגעקטנא ןוא סיפ עטצינמ־עג ףיוא מ־יט רעסיורג א ןענאטמ־עג זיא

 רעד .(לוטמ־־איבנה והילא) רעדעל טימ טקעדאב לעטאפ רעסיורג א ןענאטמ־עג

 ןראפ טמיטמ־אב ןעװעג זיא לעטאפ רעד ןוא הרות יד ןענעייל םוצ טנידעג טאה מ־יט

 .הלימ־תירב ײב קדנס

 קנעב עוױסאמ ערעװמ־ ןענאטמ־עג ןענעז לומ־ רעד ןופ ןטײז עדײב ןיא

 ־עפס ןעװעג ןענעז מ־דוקךורא ןופ ןטײז ייװצ ןיא ןוא םיללפתמ יד ראפ ץלאה ןופ

 סאװ ,פערט יד .הליהק רעד ןופ םידבכנ יד ראפ ןוא בר ןראפ רעצעלפ־ץיז עלע־־צ

 ךיפעט םענעמ־ולפ א טימ טקעדאב ןעװעג ןענעז מ־דוק־ןורא םוצ טריפעג ײאה

 ןיא .תכורפ ,ןטקיטמ־עג ,ןרעייט א טימ ןגיוצראפ ןעװעג זיא מ־דוק־ןורא רעד ןוא

 ןרעװ ןעמונעגסיורא ןגעלפ עכלעװ ,ם׳הרות־רפס דס א ןעװעג ןענעז מ־דוק־ןורא

 ערעײט טגאמראפ לומ־ יד טאה ס׳הרות־רפס יד רעסיוא .תופקה יד וצ הרות־תחממ־

 ןקיטנא־טםנוק ןעװעג ןענעז סאװ ,ןתכורפ עטקיטמ־עגסיוא קיטכערפ ןוא מ־דוק־ילכ

 ײז װו ,ןעגנולעטמ־סיוא עמ־יגרוטיל ףיוא ןרעװ טגראבעגסיוא וליפא ןגעלפ ןוא

 ־טלעװ רעטמ־רע רעד ןופ טײצ רעד ןיא .ןראװעג טנכײצעגסיוא לעיצעפס ןענעז

 ייז ןעמ טאה טראד ןופ ןוא ןיװ ןײק ןראװעג טריפעגרעביא ץלא םאד זיא גירק

 ןבאה טיפוס ןוא טנעװ יד ףיוא ןעײרעלאמ יד .ץינעמסיט ןײק טרעקעגמוא טמ־יג

 רעדעי סאװ ,טעברא־טסנוק אזא ןעװעג זיא סאד .סעמעט עמ־יכ״נת טעלעטמ־עגראפ

 ףיוא .ןראי רע־קילדנעצ ןטלאהעגנא ןבאה ןבראפ יד .ןרעדנװואב טנעקעג ראנ טאה

 .תוליפת עקינײא תױתוא עסיורג טימ ןלאמעגםיוא ןעװעג ךיוא ןענעז טנעװ יד

 טאה׳מ סאװ ,לביטמ־ א ןענופעג ךיז טאה מ־ילאפ ןופ טייז רעטכער רעד ןיא

 לוש רעמ־ירעבײװ רעד וצ גנאגנײרא רעד .״לכעלימ־ עמ־ירעדײנמ־״ סאד ןפורעג

 עטײרב 30 טריפעג ןבאה לומ־ רעד וצ .לומ־ רעד ןופ טײז־חרזמ ןיא ןענופעג ךיז טאה
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 לוש רעשירעבײװ רעד ןיא .טנאװ וצ טנאװ ןופ ןגיוצעג ךיז ןבאה סאװ ,פערט

 .רעטרע־ץיז 200 ךרע ןא ןעװעג ןענעז

 ־מורא רענײלק א ןעגופעג ךיז טאה לוש רעשירעבײװ רעד וצ גנאגנײרא ןבענ

 ,עדנעגעל א ןפאשעג ךיז טאה םעד טײנ תוכײש ןיא .רדג א טימ חטש רעטמיוצעג

 ףיוא ןענעז גאטײרפ ןסיװעג א ןיא זא ,רוד וצ רוד ןופ ןעגנאגעגרעביא זיא סאװ

 םוצ .טסעג עלא טימ הלכ־ןתה הפוה רעד תעב ןראװעג ןעקנוזעגנײא טרא םעד

 רעבא טסײװ ןעמ .ןעגנאגרעד טמײינ טנײה זיב ןעמ זיא עדנעגעל רעד ןופ רוקמ

 .ץעשזדזאװג ןיא ןוא עקארק ןיא טריםרוי ןבאה סעדנעגעל עכעלנע זא ,אי

 ןיא גנאגנײרא ןרעביא עירעלאג א יװ ןעזעגסיוא טאה לװש עמײרעבײװ יד

 ןא טימ טנארפ ןצנאג ריא ןיא טלײטעגפא ןעװעג זיא עירעלאג יד .טײז־ברעמ רעד

 רעד ןה .טעברא־רעסאלמ' עטפאהרעטסײמ א ןעװעג זיא סאװ ׳רדג םענרעזײא

 ץינעמסיט ן־א לוש רעסױרג רעד ןופ ןעזסיוא רעכעלרעניא רעד

 זיא (קעריפ א) ,אפוג לוש רעד ןופ יובעג רעד ןה ,לומי רע״שירעבייװ רעד ןופ יובעג

 ־ראי ןט־17 רעדא ןט־1ס ןיא ןראװעג טיובעגפיוא זיא לוש יד זא ,זײװאב א

 ןענעז ןלײז־ראמראמ ןוא ןעגנובלעװ עריא טימ יובעג רעכעלרעניא רעד .טרעדנוה
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 ןטשרע םעד טנומגיז גינעק ןשיליופ ןופ העפשה־סנאסענער רעד ףיוא זײװאב א

 ןעמוקעגנא ןענעז ןליופ ןײק ןעװ ,(1572—1548) טסוגיוא טנומגיז תעב ךיוא ןוא

 .רעלאמ ןוא ןראטפלוקס ,ןטקעטיכרא עשינעילאטיא

 ,מ־רדמה־תיב סיורג א ןעװעג ךיוא ץינעמסיט ןיא זיא לוש רעסיורג רעד רעסיוא

 ־רעטעפש א ןיא .גירק־טלעװ ןטײװצ ןזיב טריטסיזקע טאה סאװ ,זיולק עסיורג א ןוא

 שרדמה־תיב עסיורג סאד :יװ ,םישרדמ־יתב ךאנ ןעמוקעגוצ ןענעז הפוקת רעקיד

 ןמלז ןיא שרדמ־תיב רערענעלק א ,ל״צז ןטאק קחצי ׳ר ןיבר רעצינעמסיט םײב

 ץיװאראה שיא יולה לואש ׳ר בר ןשיטאטש םוצ טרעהעג טאה סאװ ,זיוה סדלעפנרעב

 .״םיחא תבהא״ ןײאראפ םײב ןינמ א ןוא

 עיצאפוקא רעשישטײד רעד תעב לוש עסױרג יד טאה טלײצרעד רימ טאה׳כ ױו

 ךיא .םישובלמ ןוא ןעלבעמ ןדײ יד ײב עטביורעגנא יד ראפ ןיזאגאמ סלא טנידעג

 ןוא ןבעגרעביא טגעלפ׳מ סאװ ,עדנעגעל רעטײװצ א ןגעװ ןענאמרעד ךיוא ליװ

 ־עג ענעדישראפ ײב טאטש ןיא ןה בוט־ש רעזדנוא ןיא ןה טרעהעג םע באה ךיא

 טכאנייב לײװ ,לוש רעד ןיא רעדורעג א ןרעה ןעמ טגעלפ טכענ יד ןיא :ןטײהניעל

 ןגעלפ .ןענײװ ןוא הרות יד ןענעײל ,תוליפת ערעײז ןטכירפא טראד םיתכ ןגעלפ

 .לוש רעד ןופ טנעאנ ןײז וצ ןדײמסיוא טכאנײב ןדײ יד עקאט

 ־עג עשימיאראק א ןעװעג ,טנאמרעד ןיוש באה ךיא יװ ,זיא ץינעמסיט ןיא

 ־תיב א סרעײז טאהעג ןטייצ ענעי ןיא ןבאה ײז ךיוא זא ,ןעמענוצנא זיא׳ם .עדניימ

 .הליפת

 זיא סאװ ,ןאזרעפ ןטביולגאב א ןופ ןעמוקאב באה ךיא סאװ ,תועידי טיול

 שרדמה־תיב םאד ,לוש עסיורג יד זיא ,1972 טסוגיוא ןיא ץינעכסיט ןיא ןעװעג

 .ןראװעג טמיורעגפא ןצנאגניא זיולק יד ןוא
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 רעקנעד ןוא רעביירש ,עטנרעלעג עשידיי
 ץינעמסיט ןיא

 ־עגנא טאה׳ס ןיהװו ,עיצילאג ןיא טעטש עטשרע יד ןופ ןעװעג זיא ץינעמםיט

 גנודליב ,טפאשנסיװ וצ גנובערטש יד .גנוגעװאב־הלכשה יד ןעגנירדנײרא ןביוה

 טשינ רעבא טאה רוטלוק רעכעלטלעװ רעד ןופ ןלאװק יד ןופ ןסינעג וצ ןוא

 .ןביולג ןײז ןוא קלאפ רעײז ןופ ןדײ עקיטראד יד ןסירעגפא

 טעדנירגעג ץינעמםיט ןיא זיא טרעדנוהראי ןטנצנײנ ןופ ןראי רעקיצרעפ יד ןיא

 עשידײ) ״ןדײ רענאיצילאג יד ןשיװצ ןסיװ ןטײרפשראפ וצ זײאראפ״ א ןראװעג

 .(41 .ז .ב גרוברעטעפ ,עידעפאלקיצנע

 ןבאה סאװ ,טײצ רענעי ןופ ןלאוטקעלעטניא רעצינעמסיט יד ןגעװ טציא

 ןופ ןצענערג יד רעסיוא טײװ וליפא ראנ ,ץינעמסיט ןיא זיולב טשינ טמשעג

 .עיצילאג

 ןורהא קחצי דלעפנרעב
 ירטס ןיא ןבראטשעג ,1854 רעבאטקא ןט־21 םעד ץינעמסיט ןיא ןריובעג

 .1930 ינױ ןט־2 פעד

 ינעקנעד־ףיט א ןוא טקאדידאטיוא ןא ןעװעג זיא דלעפנרעב השמ ,רעטאפ ןײז

 רעקידערפ ןוא בר ןעװעג 1909 ראי ןיא זיא סאװ ,עדיורב באז ר״ד .שטנעמ רעקיד

 טאה װאלסינאטס ןיא זא ,טלײצרעד טײצ רענײז טאה ,לפמעט רעװאלסינאטס ןיא

 ־עטניא ךײש סאװ .ץנעגילעטניא־ספוראב לאצ רעסיורג א ףיוא ןפארטעגנא ךיז רע

 עכלעװ ןופ ייװצ זיולב ןפארטעג טראד רע טאה ,הלכשה רעשידײ רעד ןופ ץנעגי־

 ־ראפ ןיהשמ ןעמ טאה טאטש ןיא .דלעפנרעב השמ ׳ר ןעװעג זיא ייז ןופ רענײא

 ןעגנאגאב טשינ ןבעל ץנאג ןײז ןופ ךשמ ןיא זיא רע םגה ,תוסרוקיפא ןפראװעג

 עסיװעג א .״ורבהל םדא ןיבש״ ט־שינ יאדװא ןוא ״םוקמל םדא ןיבש״ תוריבע ןײק

 יד ןענרעל ןופ ןעװעג סנרפמ ךיז טאה רע װו ,ירטס ןיא טניוװעג רע טאה טײצ

 .רעדניק עשידיגנ עקיטראד

 זיא דיוא ןוא אפוג ץינעמסיט ןיא טנרעלעג ךיז טאה דלעפנרעב ןרהא קחצי

 ירטס ןיא רערעל סלא טעבראעג רע טאה 1926—1886 ןראי יד ןיא .װאלסינאטפ
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 /ךױלחה״ /׳דיגמה״ :ןעגוטײצ עמײאערבעה יד ןיא טעבראעגטימ קיטײצכײלג ןדא

 ןופ ךוב עטנאקאב סאד שיאערבעה ףױא טצעזרעביא ךיוא טאה רע .א.א ״לוקה״

 ךױא טאה רע .״רעטלאלטימ ןיא זנכטיא ןיא ןדײ יד ןופ ןבעל סאד״ רענילרעב

 .״ריכזמה״ גנוטייצ רעמײאערבעה־יגייליופ רעד ןופ לייט ןיגייאערבעה ןטימ טריפעגגא

 .עיצילאג ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל סאד טלגיפיגיעגפא ןבאה ןעלקיטרא ענײז ןופ בור׳ס

 ־רעביא ןוא ךוברעטרעװ ןיגייאערבעה־יגײליופ א טסאפראפ ךיוא רע טאה םעד ץיח

 ךיוא רע טגעלפ שיאערבעה רעסיוא .יגייליופ ףיוא ״תובא אתכסמ״ ״ד טצעז

 ןבירשעגנא טאה רע זא ,טנאקאב זיא יוזא .שטײד ןוא יגייליופ ,שי־דיי ןיא ןבײרש

 ןיא /׳הפיסא עקידלטעטיגינײלק יד״ .נ.א יגיידײ ןיא רױגיארב א טכעלטנפעראפ ןוא

 ןײז .ןלױגי עיגיידײ ןדנירג וצי טײקידנעװטיונ יד טעדנירגאב טאה רע רעכלעװ

 א ןעװעג זיא /1940 .טיניעג ,1860 .בעג) דלעפנרעב ןועמיגי ,רעדורב רערעגנױ

 .יגיטנעמ רעטנרעלעג סלא טמשעג ךיוא ןוא רעטקאד רענעעזעגנא רעײז

 סױלױ־הדוהי שאראב
 םעד טסיעראקוב ןיא ןבראטמיעג ,1815 ינױ ןט־9 םעד ,דארב ןיא ןריובעג

 .1863 ץרעמ ןט־3

 .עיצידארט רעשידײ רעד ןופ טסײג םעניא ןראװעג זגיוצרעד זיא שאראב

 ־טפױה) ןכארפיש עכעלטע טשרעהאב רע טאה ןראי עגנױ ענײז ןיא ןיוש

 טצעזאב טראד ךיז ,ץינעמסיט ןײק טאהעג הנותח טאה דע .(שיזיוצנארפ — ךעלכאז

 ישיליניפ בד ןוא אנהכ ללה ־־־ םיליכשמ עטנאקאב יד טימ טעדנײרפאב ךיז ןואי

 טאה סרעדנוזאב ,ןישינעטנעק ענײז טפיטראפ ישאראב טאה ץינעמסיט ןיא .א .א

 ,רעוױש ןײז ןופ טיוט ןכאנ .טפאישנסיװרוטאנ ןופ ערעל רעד ןיא טפיטראפ ךיז רע

 ׳דארב ןײק ןגיוצעגעביא קירוצ ךיז רע טאה ,ןעװעג סנרפמ םיא טאה רעכלעװ

 טאה םורא טײצ רעסיװעג א ןיא .סעידוטש ענײז טצעזעגראפ רעטײװ טאה רע װו

 גיצפייל ןײק ןראפעגסיורא טענאד ןופ ןוא ץינעמסיט ןיא טצעזאב ײנספיוא ךיז רע

 םעד טקידנעעג רע טאה 1841 ראי ןיא .לושלטימ א טקידנעעג טאה רע װו ,(1836)

 .טאראטקאד־ןיצידעמ םעד ןעמוקאב ןוא גרעבמעל ןיא טעטלוקאפ ןשיניצידעמ

 וױטקא ןעװעג סעידוטש יד תעב ר־ע זיא רעדײנשנײטש .מ דנײרפ ןײז טימ ןעמאזוצ

 ןעמינאדװעספ ענעדישראפ רעטנוא .עיצארעפאאק־ןטנעדוטס רעמײהעג רעד ןיא

 מײאערבעה ןגעװ ןוא ללכב םוטנדײ ןגעװ ןעלקיטרא ןכעלטנפעראפ ־יע טגעלפ

 װו ,טשעראקוב ןײק ןגיוצעגרעבירא שאראב ךיז טאה 1841 ראי ןיא .טרפב

 ןיא ראטקעל סלא טעבראעג ןוא ןיצידעמ־רעטקאד סלא טריציטקארפ טאה רע
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 ןײז .טעטלוקאפ ןט־יניצידעמ ןפיוא ןוא עימעדאקא רעשירעטילימ רעקיטראד רעד

 וױטקא רע טאה טשעראקוב ןיא .טפאשנסיװרוטאנ — ןעװעג זיא טעטילאיצעפס

 ןריגאפארפ םײב סרעדנוזאב ,ןבעל ןכעלטפאמ־לעזעג ןשידײ םעניא טקילײטאב ךיז

 ןענעז ןטעברא עכעלטפא־ג־נסיװ ענייז .טייצ רענעי ןיא ןעגניבערטמ־־הלכ־נ־ה י־

 ןא ןבעגעגסיורא ךיוא טאה רע .ךארפס־ רע־נ־ינעמור רעד ןיא ןעני־ג־רעד טראד

 .־:ײאערבעה ןיא עידעפאלקיצנע

 א טעדנירגעג טאה עינעמור ןיא גנורעעקלעפאב עמ־ידיי יד סאװ ,טקאפ רעד

 זיא ,ןעמאנ ןייז ףיוא עינעמור ןיא ןדײ יד ןופ ןבעל םאד ןב־ראפ וצ טפאב־לעזעג

 ןסיורג ןייז טצאב־עגפא טאה טראד טפאב־לעזעג עב־ידיי יד זא ,זײװאב רעטלוב א

 .רערעײז גנולקיװטנא רעקיטסייג רעד וצ רעײטב־ײב

 עשוהי זיוהבלעג
 ןיוב־ .1852 ינױ ןט־29 פעד ץינעמסיט ןיא ןראװעג ןריובעג זיא זױהבלעג .י

 ןיא טנרעלעג טאה רע װו ,ןילרעב ןייק קעװא רע זיא רוחב רעגנױ ראג ס־א

 .רעגייג בר רעטנאקאב רעד טריפעגנא טאה׳ס ןכלעװ טימ ,םינבר ראפ ב־רדמה־תיב

 ענעדישראפ ןיא תונבר אםכ םוצ ןעװעג הכוז רע טאה הארוה־רתיה ןעמוקאב ןכאנ

 .גארפ ןיא ךיוא ןראי עקידרעטעפב־ יד ןיא ןוא דנאלב־טײד ןיא תוליהק עב־יד־י

 ריאמ ןופ םידימלת יד טימ טנרעלעג טאה רע װו ,ןיװ ןײק רעבירא רע זיא ףיסל

 187(י ראי ןיא .תױח .פ ןופ ראנימעס ןיא ראטקעל ןעװעג ךיוא זיא רע .םולב־ ש־א

 ־ראפ ןיא ןטעברא־סגנוב־ראפ ןוא ןעלקיטרא ןכעלטנפעראפ ןביוהעגנא רע טאה

 ״תלצבה״ ,״ןונבלה״ ,״הריפצה״ ,״דיגמה״ :יװ ,ןטפירב־טײצ ןוא ןעגנוטײצ ענעד־ש

 .א .א

 רעליגא .א ןופ ןעגנולײצרעד ב־יאערבעה ףיוא טצעזרעביא טאה זיוהבלעג

 ״רפב־ ירמא״ .נ.א קענילעי .א ןופ רעכיב ײװצ ןוא ״הבהאו הנומאה ,המחלמ״ .נ.א

 ןעניב־רעד ךיוא ןענעז ענײז ןעגנופאש עלעניגירא עקינײא .״ןורהא הטמ״ ןוא

 .ךארפב־ רעב־ישטײד רעד ן־א־

 ,ןראי עטצעל ענייז טכארבראפ טאה רע װו ,ןיװ ןיא זיוהבלעג זיא ןבראטב־עג

 .1928 רעבמעטפעס ןט־13 םעד

 ללה אנהכ

 סללה .1821 יאמ ןט־13 פעד װאלסינאטס ןיא ןראװעג ןריובעג זיא אנהכ ללה

 ןײק ךיז ײז ןבאה ןגיוצעגרעביא .ץינעמסיט ןופ טמאטשעג טשינ ןבאה ןרעט־ע
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 ײב טנרעלעג ךיז רע טאה אד .דניק ןײלק א ןעװעג דאנ זיא רע ןעװ ,ץינעמסיט

 רעטאפ ןײז .ל״ז ץיװאראה םלושמ ײב ךױא ןוא םעליניפ םחנמ ,שאראב הדוהי

 עמאמ יד .טצעשעג ןוא טבילאב רעײז ןעװעג ןוא םכח־דימלת סלא טמ־שעג טאה

 ׳ר ,ןדמל ןוא רשוע רעװאלםינאטס ןטסװואב ןופ רעטכאט א ןעװעג זיא ענײז

 יעטאט ןײז ןױש טאה ראי ײװצ ןראװעג טלא זיא ללה ןעװ .ל״ז רעלזײצ והירמש

 ןטײקיאעפ עסיורג ןזיװעגסיורא טאה רע .ןקזרדסױא עשיאערבעה טנרעלעג םיא

 .י״שר טימ שמוח טנרעלעג ןיוש רע טאה ראי סקעז וצ ןוא

 ןכלעװ ןופ ,לדנאה טימ ןקיטפעשאב ןביוהעגנא ללה ךיז טאה הנותח רעד ךאנ

 רענײמעגלא ןיא טמאקלופראפ ךיז קיטײצכײלג ןוא הנױח ןײז ןגױצעג טאה רע

 ןגארטעגרעביא ךיז רע טאה (1860) יורפ רעטשרע ןײז ןופ טיוט ןכאנ .טפאשנסױו

 ןוא לוש ע־שידײ עט־שרע יד טעדנירגעג רע טאה אד .(עינעמור) ינא־שאטאב ןײק

 רעלאט רעדירב ײװצ יד) עיצילאג ןופ םיליכ־שמ עקינײא ןיהא טכארבעגפארא

 .גנוגעװאב־״ןױצ תביח״ רעד ןיא קיטעט ןעװעג רע זיא ־שיטילאפ .(ערעדנא ןוא

 :ןעגנוטײצ יד ןיא ןראװעג טכעלטנפעראפ ןענעז ןטעברא עשירארעטיל ענײז

 ־נופאש ענײז .א.א ״תורפסה רצוא״ ,״ץילמה״ ,״דיגמה״ ,״רחישה״ ,״קחצי יבכוכ״

 ־טימ רעניװ״ טפירשטײצ רעשטײד רעניװ רעד ןיא טקורדעג ךיוא ךיז ןבאה ןעג

 .״ץראה תולילג״ ךוב־עיפארגאעג סאד ןעװעג זיא קרעװ־טפיוה ןײז .״ןעגנולײט

 .1901 לירפא ןט־6 םעד ינאשא־שטאב ןיא רע זיא ןבראט־שעג

 ליפאעט הידידי — באז־םייח קול־קאלופ
 ןט־25 םעד ןבראט־עעג ,1854 רעבמעטפעם ןט־11 םעד ץינעמסיט ןיא ןריובעג

 .1916 רעבמעװאנ

 .ןרעטלע עזעיגילער ייב ןראװעג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג זיא יקול קאלופ

 זיא 1872 ראי ןיא .ןראגנוא ןוא םינבר ײב ןוא תובישי ןיא הרות טנרעלעג

 קיטײצכײלג ןוא רעגײג .א ןופ שרדמה תיב ןיא טנרעלעג .ןילרעב ןײק קעװא רע

 ,םוטנטסירק םוצ רעבירא רע זיא ןילרעב ןיא .גנודליב רעלעטימ ןיא טמאקלאפראפ ךיז

 .״חישמה תסנכ״ טנכײצאב טאה רע סאװ ,גנולעטשנײא רעלעודיוױדניא ןײז טיול

 סאװ ,הרות ירמוש ןדיי טריעהעג ןבאה׳ס רעכלעװ וצ ,עטקעס א ןעװעג זיא סאד

 טריפעג רע טאה םײהעג ןיא .ירצונה ושי ןופ רעגנעהנא ןעװעג קיטײצכײלג ןענעז

 רעד ןיא ןעלקיטרא טכעלטנפעראפ קיטײצכײלג ןוא טײקיטעט עשירענאיסימ א

 ןילרעב ןזאלראפ ןכאנ .ןעני־שרעד טײצ רענעי וצ זיא סאװ ,עסערפ רעשיאערבעה

 ךיז טײצ וצ טײצ ןופ ןוא ץינעמסיט ײב ףראד א ןיא ןטלאהעגפיוא ךיז רע טאה
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 עקיטראד טימ טקאטנאק א ןטלאהעגנא טאה רע װו ,ץינעמסיט ןיא ןזיװאב דיוא

 ,״תמאה״ ןופ סרעבײרש יד וצ טרעטנענרעד ךיז רע טאה רעדיװ רעטעפש ...םיליכשמ

 ־טימ ךיוא טאה רע .ןאמרעביל לאומש ןורהא ךדוד ןראװעג ןבעגעגסיורא זיא סאװ

 ןראװעג ריוװעג ןעמ זיא ףוסל .שידײ ןיא ״לוקה״ גנוטײצ יד ןבעגוצסיורא ןפלאהעג

 ,עקירעמא ןײק קעװא רע זיא 1882 ראי ןיא .טײקיטעט רעשירענאיסימ ןײז ןגעװ

 טרעדנעעג ןוא (1885) טוטיטסניא ןשיגאלאעט ןכעלטסירק א טקידנעעג טאה רע װו

 ושי ןגעװ טפירשטאנאמ א ןבעגסיורא ןביוהעגנא ןוא ,יקול ףיוא קאלאפ ןעמאנ ןײז

 .(ןרעמינ 16 ןענישרעד) חישמ סלא ירצונה

 רע טאה רעביראד ןוא ,שיאערבעה ןופ ןטלאהעג קראטש טאה יקול־קאלופ

 .ןושל־שיארבעה סאד ןגעלפ וצ טריגאפארפ ךיוא ןעגנױושנא ענײז טימ ןעמאזוצ

 ־ראפ וצ ןעימאב דיז ןוא ץינעמסיט ןײק ןעמוקפארא טײצ וצ טײצ ןופ טגעלפ רע

 (װאלסינאטס ײב ףראד א)ןעינאהינק ןיא .ירצונה ושי ןגעװ ןעקנאדעג ענײז ןטײרפש

 .״םינאיקול״ .א .א רעגנעהנא ענײז ןופ עטקעס ענײלק א טעדנירגעג וליפא רע טאה

 ךיוא .דנאלאה ןיא ןענופעג ךיז רע טאה גירק־טלעװ ןטשרע ןופ ךורבסיוא ןתעב

 ׳ברעמ יד ןשיװצ ןעקנאדעג ענײז ןריגאפארפ וצ טימאב ךיז רע טאה טענאד ןופ

 טאה ןוא .םזינױצ םוצ גנוגײנ א ןזיװעגסיורא טאה רע .ןדײ עשיאעארײא

 — .לארשי דנאל רעזדנוא — עניטסעלאפ ןיא ןצעזאב וצ ךיז טנאלפעג וליפא

 קירוצ געװ ןפיוא .ןעגנױושנא עשירענאיסימ ענײז ןטײרפשראפ אד ךיוא ןוא

 ־עג םיא ןבאה רעגנעהנא־םירבח ענײז .ןראװעג קנארק רע זיא װאלסינאטס ןײק

 רע וװ ״רזעה ןבא״ לאטיפ־ש ןקיטראד א ןיא טנדראעגנײא ןוא ןילרעב ןײק טכארב

 ןשידײ א ףיוא ,גנאלראפ ןײז טיול ,םיא ןעמ טאה ןעװעג רבקמ .ןבראטשעג זיא

 .ואלפ ,גרובנעלקעמ ןופ לטעטש־ץניװארפ א ןיא םלוע תיב

 (שיליניפ) לדנעמ שרעה סעליניפ

 ־ור) ץאיאג ןיא .טשעג ,1806 רעבמעצעד ןט־10 םעד ץינעמסיט ןיא .בעג

 .1870 רעבמעטפעס ןט־6 םעד (עינעמ

 רעטלע ןיא .ץינעמסיט ןיא ןראװעג ןגיוצרעד ןוא טנרעלעג ךיז טאה סעליניפ

 ךישממ רע טאה אד .דארב ןיא טצעזאב ךיז ןוא טאהעג הנותח רע טאה ראי 15 ןופ

 רעשטייד רעד ןיא טמאקלופראפ ךיז רע טאה קיטייצכײלג ,הרות ןענרעל ןײז ןעװעג

 ,קיטאמעטאמ טריסערעטניאראפ םיא טאה ןטפאשנסיװ עטקאזקע יד ןופ .ךארפש

 רע טאה טײקמאזקרעמפיוא ערעדנוזאב א .טריזילאיצעפס ךיז טאה רע רעכלעװ ןיא

 •לדנאה ןופ ןגיוצעג רע טאה הנױה .חול ן־שידײ םעד ןענעכערוצסיוא טעמדיװעג
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 .(עינעמור) ץאלאג ןיא טנדראעגנײא ךיז רע טאה ןראי רעקיצפופ יד ןופ ביוהנא ןיא

 ןשידײ ןופ טיבעג ןפיוא ןטעברא־סגנושראפ ענײז טכעלטנפעראפ רע טאה אד

 ןגעװ .״לארשי ימכח״ יד טימ ןינע םעד ןגעװ ןעגנולדנאהרעטנוא ענײז דיוא ןוא חול

 .ז .ח טימ קימעלאפ עפראש א ראי 30 ןופ ךשמ זיא טריפעג רע טאה עקאט ןבלעז

 ־קיסײרד רעד״ חוכיו םעד טנכײצאב ןבאה רעלציװ) .קאטסילאיב ןופ יקסמינאלס

 .(״גירק רעקיראי

 ,םיבוט־םױ עשידײ יד ןגעװ ןטעברא־סגנושראפ עכעלטפאשנסיװ ענײז ץוחא

 ןוא ״דיגמה״ ןיא סעמעט עלעוטקא ףיוא ןעלקיטרא טכעלטנפעראפ םעליניפ טאה

 .ןטפירשטייצ עשטײד ןיא

 /׳הרות לש הכרד״ .נ.א ךוב א סנײז ןענישרעד ןיװ ןיא זיא 1861 ראי ןיא

 גנולקיװטנא רעד ןגעװ ןעגנושראפ ענייז ןדנירגאב טוװרפעג טאה רע ןכלעװ ןיא

 ־הנבל רעד ןופ עגאלײב רעד טימ הול ןשידײ ןופ ןובשח ןוא פ״עבש הרות רעד ןופ

 .א.א םינומדק יד ןופ תוחול ,חספה גה רעזדנוא ןופ ןלעטשטסעפ סאד — גנוגעװאב

 ןײז ןיא גרעבנדלאװ השמ םיא טאה ךוב ןקיזאד ןיא ןריפםיוא ענײז ןגעװ

 ןענעז ל״זח יד זא ,ןזיװעגנא ןוא טריקיטירק קראטש ״הרות לש הכרד היה ךכ״ ךוב

 .לאומש ןוז ןקיאעפ רעײז א טאהעג טאה סעליניפ לדנעמ שרעה .טכערעג ןעװעג

 יד ןופ רעריפנא עטשרע יד ןשיװצ ןעװעג עינעמור ןיא זיא סעליניפ לאומש

 םיבושי עטשרע יד ןדנירג ןופ ראטאיציניא רעד דיוא ןוא גנוגעעװאב־״ןױצ־יבבוח״

 טניפעג רבק ןײז (.א.א הניפ שאר ,בקעי ןורכז) עינעמור ןופ םילוע יד ךרוד י״א ןיא

 .1965 ראי ןיא ןראװעג טכארבעג ןענעז רענײב ענײז ןיהװו ,םילשורי ןיא ךיז

 החמש רעקסניפ
 .1801 ץרעמ ןט־31 םעד ץינעמסיט ןיא ןראװעג ןריובעג זיא רעקםניפ החיכש

 ןבײרש ,װאשאמאט ,לאפאנראט ,װאנראט :לשמל יװ ,עיצילאג ןיא טעטש עקינײא

 ךיא יװ ,שיטקאפ .ריע־ןב א רערעײז ןעװעג זיא החמש זא ,דובכ םעד וצ דיז

 ־עמסיט ןיא ןראװעג ןריובעג החמש זיא ,תורוקמ ענעדישראפ ןיא ןענופעגסיוא באה

 טיוט ס׳החמש דאנ טאה ,םיוברעדעצ .א ,םירבח עטסטנעאנ ענײז ןופ רענײא .ץינ

 החמש זא ,ןבעגעגנא ןוא (1864) 42 .רנ ״ץילמה״ ןיא לקיטרא ןא טעכעלטנפעראפ

 ־ױ סעד גנוטײצ רענײמעגלא״ רעד ןיא ךיוא .ץינעמסיט ןיא ןראװעג ןריובענ זיא

 ימכח״ יד ןופ רענײא סלא טנאמרעד רעקסניפ טרעװ (1858) 518 .רנ ״סמוטנעד

 זיא רע .דיגמ חבש סלא טנאקאב ןעװעג זיא ןיגומלא חבש ריעטאפ ןײז .״ץינעמםיט

 ערעדנא ןיא ךיוא ןוא לאפאנראט ,װאנראט ,ץינעמסיט ןיא דיגמ רעטנאקאב א ןעװעג
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 עכעלטלעװ דיוא .רעטאפ ןײז ײב טנרעלעג החמש טאה הרות .טעטש רענאיצילאג

 ןעװ .םענײז ןטאט םײב טנרעלעג רע טאה קיטאמעטאמ לעיצעפס ןוא ,םידומיל

 הנותח רע טאה ראי נ6 וצ .ןבראטשעג עטאט ןײז זיא ראי 13 ןראװעג טלא זיא רע

 ךישממ רע טאה װאשאמאט ןיא .טצעזאב טראד ךיז ןוא װאשאמאט ןײק טאהעג

 רע טאה הסנרפ .ץינעמסיט ןיא ןבעל סרעטאפ ןראפ יװ ,םידומיל ענײז ןעװעג

 .ןעװעג חילצמ טשינ טאה רע ןכלעװ ןיא ,לדנאה ןיא ןכוז טריבירפ

 א ןראװעג זיא רע װו ,סעדא ןײק ןגיוצעגרעביא ךיז רע טאה נ824 ראי ןיא

 טקילײטאב וױטקא דיז רע טאה 1827 ראי ןיא .בר ןשיטאטש ןקיטראד םײב ריכזמ

 עקאט לוש רעד ןיא .סעדא ןיא ךעלגנײ ראפ לוש רעשידײ א ןופ גנודנירג רעד ןיא

 .שיאערבעה ןופ רערעל א ןראװעג ןראי עקידרעטעפש ןיא רע זיא

 טײװצ א טאהעג הנותח טאה רע .ןבראטשעגפא יורפ יד םיא זיא 1840 ראי ןיא

 ,ץינעמסיט ןופ שאראב הדוהי ןופ רעטסעװש א ןעװעג זיא ענײז יורפ עטײװצ ׳יד .לאמ

 ־סיוא זיא סאװ ,הריטפ ןײז זיב ןירעטײלגאבסנבעל עײרטעג ןײז ןראװעג זיא סאװ

 .1864 רעבאטקא ןט־29 םעד ןלאפעיג

 רענײא .יורפ רעטשרע ןײז ןופ ןיז ײװצ טמותיראפ טאה רעקסניפ החמש

 עגנױ ראג ענײז ןיא ךאנ ךיז טאה סאװ ,רעלטפאשנסיװ א ןעוזעג זיא ןיז ענײז ןופ

 .רוטארעטיל רעמיידײ ןוא עטכישעג רעשידײ טימ טריסערעטייאראפ ןראי

 רעװיטקא רעד ײב ,רעקסניפ ההמש ןופ ױרפ עטײװצ ענעזעװעג יד ,הנמלא יד

 עכעלטע ןיא טאה ,ןיװ ןיא טניוװעג ןיױש טאה סאװ ,ןוז ןטנאמרעד ןופ ףליהטימ

 קורד ןיא ןבעגסיורא ןטימ זריסערעטניאראפ ןביוהעגנא ךיז טיוט ס׳ההמש דאנ ראי

 .ןעגנופאש סנאמ ריא

 טניוװעג 1858 ראי ןופ טאה סאװ ,ןואיל־בײל־הדוהי ר״ד ,ןיז ייװצ יד ןופ רענײא

 ןײז ,הנמלא רעד טימ ןעמאזוצ ,ןבעגסיורא ןטימ ןעמונראפ ךיז ןוא ןיװ ןיא

 רעסיװעג א .״עיצאפיצנאמעאטיוא״ ןופ רעסאפראפ רעד ןעװעג זיא ,קדעװ םרעטאפ

 רעד וװ ,ןיװ ןיא קורד ןיא ןענישרעד עקאט ןענעז ןעגנופאש הרעקסניפ ןיפ לײט

 ״תױנומדק יטוקיל״ ךוב סאד ןענישרעד זיא יוזא .טניוװעג טלאמעד טאה ןוז

 ־סיורא טאה סאװ ,רוטארעטיל רעײז ןוא ״ארקמה ינב״ יד ןופ ןביולי. םעד ןגעװ

 טנכײצעגסיוא וליפא זיא ןוא טלעװ רע־שידײ רעד ןיא גנאלקפא ןקראטש א ןפורעג

 .גנוריגער רעשיכײרטסע רעד ךרוד ןראװעג

 יד ןשראפ טימ ןעמונראפ רעקסניפ ךיז טאה ןראי עגנױ ענײז ןיא ןיו־ש

 ענײז ןעװעג טנאקאב ךיוא ןענעז׳ס .רוטארעטיל ע־שידײ יד ןוא עטכי־שעג ע־שידיי

 טאה קעװצ םעד וצ .רעמיאראק יד ןופ ןפא־ש ןוא ןבעל ןגעװ ןטעברא־סגנו־שראפ
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 ערעדנא ךאנ ןעני־ג־רעד ןענעז ןיװ ןיא .ךארפ־ג־ ע־ג־יבארא יד טרידוט־ג־ ךױא רע

 ״רפס״ ,״ילבבה יא ירוט־אה דוקינה לא אובמ״ ,ןדי־בתכ םרעקסגיפ ןופ ,רעכ־ב

 טאה סאװ ,״תבמ־ה תרחממ״ ,(1887) ״הינבהו הריזגה ילשומ״ קיטאמארג א ,״דחא

 קורדסיוא סלא .תועובש בוט־םױ ןגעװ רעמיאראק יד ןופ גנוטפױהאב יד טגערפעגפא

 יד ןופ רוטלוק ןוא ןבעל סאד ן־ג־ראפ ןכעלטנירג ןײז ראפ גנוענעקרענא ןופ

 ־ימיאראק עטלא יד ןופ ןגוצסיוא ןבעגעגסױרא יבכרה והילא םהרבא טאה רעמיאראק

 ,״תױנומדק יטוקיל״ ךוב סרעקםניפ ןופ לוטיט ןטימ ןפורעגנא ײז ןוא ןטפיר־ג־ ע־ג־

 סאװ ,רעקסניפ החמ־ג־ ןופ דובכ ןוא קנעדנא םוצ גנומדיװ א טימ ,לײט רעטײװצ

 ןפא־ג־ ןוא ןבעל םעד ןופ גנו־ג־ראפ רעד וצ רעיוט סאד טנפעעג רעט־ג־רע רעד טאה

 .״ארקמה ינב״ יד ןופ

 לעקנערפ המלש
 .1894 ראי ,ץינעמסיט ןיא ןבראט־ג־עג .1816 ראי ןיא ןריובעג

 רענייא סלא טמ־ג־ג טראד ןוא ץינעמסיט ןיא טניוװעג ןראי ךסא טאה לעקיערפ

 ,לדנאה ןופ ןגיוצעג רע טאה הנױה ןײז .טאט־ג־ ןיא םיליכ־ג־מ עטסקיטכיט יד ןופ

 .טײקיטעט־הלכ־ג־ה רעד ןיא ןאטראפ ןעװעג רע זיא ןבעל ןוא בײל טימ רעבא

 ןיא ךיוא יװ ,״ר־ג־נ״ ןיא ןראװעג טכעלטנפעראפ ןענעז ןעלקיטרא עקידנרעלאב ענײז

 ־ג־יוטסיוא־וױרב ןטײרב א טריפעג טאה רע .ןעגנוטײצ ע־ג־טײד־ג־ידײ ערעדנא

 ענײז טימ טנאקאב זיא סאװ ,טסױ יכדרמ קחצי ףארגאיראטסיה ןטנאקאב ןטימ

 קראטג־ ךיז טאה לעקנערפ .עטכיג־עג רעג־ידײ רעטלא רעד רעביא ןטפיר־ג־

 ןוא טפיטראפ ךיז טאה רע עכלעװ ןיא ,ל״זח ירבד יד ןג־ראפ טימ ןבעגעגפא

 ענעגײא ענײז ןיא ,טציטג־עג ליפ ךיז טאה טםױ .תונקסמ עג־יראטסיה ןגיוצעגסיורא

 טאה לעקנערפ .ןעגנוריפסיוא סלעקנערפ ףיוא ,ןטעברא־סגנוג־ראפ עג־יראטס־ה

 ןופ רעטערטראפ סלא .״קחצי־יבכוכ״ ןופ רעקיטירק עטסקיטכיװ יד וצ טרעהעג

 ףליה רעד טימ ,ןדנירג םוצ טריפרעד 1860 ראי ןיא לעקנערפ טאה םיליכג־מ יד

 ־ג־יטאנאפ ןוא םידיסח יד .װאלסינאטס ןיא לוג־ ע־ג־ידײ א ,גנוריגער רעד ןופ

 ריא וצ טריפרעד ןוא טפמעקאב קראט־ג־ לו־ג־ יד ןבאה װאלסינאטס ןיא ןדײ עמורפ

 .(33 .ז ״װאלסינאטס רפס״ רעבלעג .מ •נ ר״ד) גנאגרעטנוא
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 סעזימ ןהבה הדוהי המלש ׳ר
 .1880 עיםפיל .טשעג .1797 ץינעמסיט .בעג

 רעקראטש א ןוא ןאמ־סטפאשנסיװ רעסיורג א ןעװעג זיא סעזימ ןהכה הדוהי ׳ר

 ןוא הרות ךיז ןיא טקינײאראפ גנאל ןראי טאה החפשמ עצנאג ןײז .דומלת ןיא יקב

 ־הלכשה עטשרע יד וצ ןראװעג טנכעראפ עיצילאג ןיא ןענעז ןרעטלע ענײז .הלודג

 .ךארפש רעשטײד ןוא רעשיאערבעה רעד ןיא ןבירשעג רע טאה םירמאמ ענײז .רעוט

 טמשעג רע טאה טראד .דארב ןײק ץינעמסיט ןופ ןגיוצעגרעביא ךיז טאה סעזימ

 ךיוא לדנאה ןטײרפשראפ א טריפעג טאה רע .רחוס רעקיאעפ ןוא רעסיורג סלא

 ־רעביא ךיז רע טאה רעטלע רעד ףיוא .איספיל זיב שזא טראניוװ ןײז רעסיוא

 ןײז טימ ןעמונראפ ךיוא ךיז רחסמ טימ רעסיוא טאה רע וװ ,איספיל ןײק ןגיוצעג

 רעטלע ןיא ןבראטשעג ןהכה סעזימ זיא איספיל ןיא .טײקיטעט רעשירארעטיל

 .ראי 83 ןופ

 (דנומגיז ןופ רעטאפ רעד) דיורפ בקעי

 ברה ןופ ןוז סלא 18.12.1815 םעד ץינעמסיט ןיא ןריובעג זיא דיורפ בקעי

 ץינעמסיט ןיא ןעװעג זיא בקעי .ץינעמסיט ןופ דיורפ םירפא ׳ר ברה ןב המלש ׳ר

 רע זיא יורפ ןייז ןופ טיוט ןכאנ .םירחוס־לאװ עשיטאטש עטסכײר יד ןופ רענײא

 עטײװצ ןײז טאה .6.5.1856 טראד ןוא ןערהעמ ןיא גרעביירפ ןײק ןעניױו רעבירא

 .דנומגיז ןוז ןײז ןריובעג יורפ

 ביל טגעלפ עדײז רעד זא ,ןבעגעגרעביא טאה דיורפ בקעי ןופ לקינייא א

 ןיא ןוא רענטרעג .ןעעפאק ןיא גאט ןיא ן׳העש עײרפ יד ןעגנערבראפ וצ ןבאה

 .הרמג טאלב א ײב םײה רעד

 .ןיװ ןײק ןגיוצעגרעביא ןרעטלע יד ךיז ןבאה ראי 3 ןראװעג זיא דנומגיז ןעװ

 ראסעפארפ ןטנאקאב םײב טנרעלעג דנומגיז טאה םידומיל עשידײ עזעיגילער

 .לאניגירא ןיא טנרעלעג םיא רענײז רעטאפ רעד טאה ך״נת .גאלשרעמאה

 דנומגיז וװ ,טדאטשדלאפאעל ףיוא טניוװעג דיורפ עילימאפ יד טאה ןיװ ןיא

 יד .הביבס רעשי־זײ רעמורפ א טימ ןפערטנא ךיז טײהנגעלעג סאד טאהעג טאה

 בר־טפיוה ןופ עילימאפ רעד טימ טעדנײרפאב קראטשי ןעװעג זיא דיורפ עילימאפ

 רעד ןיא ןעגױצעגנײרא ןעװעג זיא דיורפ בקעי .סיניירב קחצי ברה גרובמאה ןופ

 רעגנעהנא עריא ךס א טדמערפעגפא טײצ רענעי ןיא טאה סאװ ,גנוגעװאב־הלכשד

 ןיא ןוא דיי רעיירטעג א ןבירבעג זיא רעבא בקעי ,טייקשידיי ןופ רעקידערפ ןוא

 .דנומגיז ,ןוז ןײז ןגיוצרעד ךיוא טסײג ןבלעז
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 ןתודע זדנוא טעװ דנומגיז ןוז ןײז ןגיוצרעד טאה דיורפ בקעי יװ םעד ןגעװ
 .1891 ראי ןיא ןוז ןײז וצ ןבירשעג טעה סאװ שיאערבעה ןיא וױרב ןײז

 !המלש יל ריקי ןב

 ךימעפל ׳ד חור לחה ךײח ינש ימיב עבשכ

 יתבתכ רשא ירפסב ארק ךל ךב רבדיו

 לכשהו תעד הניב תוניעמ ועקביו

 םימכח הורפח ראב והנה םירפסה רפס

 טפשמו תעד ודמל םיקקוחמו

 תושע תיסינו תעמש תיזח ידש הזחמ

 חורה יפנכ לע אדתו

 תוחול ירבשכ סומכ רפסה היה זא ןמ

 ידמע ןוראב

 םישולשו השימחל ךיתונש ואלמנ םױל

 שבכ רוע הסכמ ױלע יתתנ

 ״הל ונע ראב ילע״ ול יתארקו

 ןורכזל ךינפל ונבירקאו

 הבהא תרכזמלו

 םלוע תבהא ךבהוא ,ךיבאמ

 דיורפ ש״רב בקעי

 א״נרת ןסינ ט״כ ,ןעיװ הריבה ריעב

 (1891 יאמ 6)

 סלא ןטלאהעג ןבעל ץנאג ןײז ןופ ךשמ ןיא דנומגיז עקאט ךיז טאה

 ןענאק גנולעטשטסעפ ןײמ ןופ גנוקיטעטשאב סלא .קלאפ ןשידײ םוצ רעקירעהעגוצ

 גנונעקרענא ןופ קורדסיוא סלא ךוב ןײמ קיש ךיא״ :ןטקאפ עקידנגלאפ ןעניד

 .״קלאפ ןײז ןופ טכער יד ראפ רעפמעק סלא ךײא ראפ (לצרעה ר״ד יוצ)

 ,םהרבא לראק ,טסילנאאכיספ םעד ,דניירפ ןײז וצ רע טבײרש 1917 ראי ןיא

 טנעה יד ןיא ךיז טניפעג םילשורי סאװ ,ןדירפוצ רעײז זיא רע זא ,דנאלגנע ןיא

 ןא) ןדײ יד טימ ןטעבראוצטימ סערעטניא ןא סיורא ןזײװ סאװ ,דנאלגנע ןופ

 זא ,ןעװעג טנאקאב ןײמעגלא זיא׳ס .(עיצראלקעד־רופלאב רעד ףיוא גנוטײדנא

 טריסערעטניא קראטש דיורפ דנומגיז ךיז טאה המהלמ־טלעװ רעטשרע רעד ךאנ ןיוש
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 ־סיורא רע טאה גנוריסערעטניאראפ עלעיצעפס א .״לארשי ץרא״ םעלבארפ ןטימ

 .םילשורי ןיא טעטיסרעוױנוא ןעשיאערבעה ןופ גנודנירג רעד וצ ןעזוװעג

 רבח) טעטימאק־סגנואיורטראפ ןופ דילגטימ א ןראװעג דיוא רע זיא רעטעפש

 .(םינמאנה

 .ןיװ ןיא טבעלעג דיורפ דנומגיז טאה דנאלשטײד וצ ךײרטסע ןופ סולשנא ןזיב

 ףליה רעד טימ .ןטסירעלטיה יד ךרוד ןראװעג טגלאפראפ דײ סלא דע זיא 1938 ןופ

 ןופ ןעמוקאבוצסיורא ןבעגעגנײא םיא דיז טאה רערעראפ ןוא דנײרפ ענײז ןיפ

 .ןבעל ןײז ןופ ףוס ןזיב טניוװעג טאה רע וװ ,ןאדנאל ןיא ןצעזאב ךיז ןוא ןיװ

 .23.9.1939 םעד ןבראטשעג זיא רע

 ל״ז לעבענק חבש ׳ר

 ל״ז לעבענק חבש

 ןיא ד״בא ןעװעג זיא סאװ ,ןאמפיל רזעילא ׳ר ןופ ןוז א ןעװעג זיא חבש

 בר ןטנאקאב ןופ רעטכאט א ןעװעג זיא לירעמעט הקבר רעטומ ןײז .ץיװאדזירב

 ןײז זיא ראי ןצײרד ןראװעג טלא זיא רע ןעװ .ןרעפלײה יכדרמ ה״ומ קידצה

 ,ידארב ןיא ןענדראוצנײא ךיז ןסאלשאב רעטומ יד טאה ןאד .ןראװעג רטפנ רעטאפ

 טנרעלעג ראי עכעלטע רע טאה טראד .החפשמ עצנאג ריא טניוװעג טאה׳ס וװ

 םעדײא רעד ןראװעג זיא רע ןעװ .רעגולק ןימינב םהרבא ברה ןואג ןטמיראב םײב
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 ,ץינעמסיט ןיא טצעזאב ךיז רע טאה ,ל״ז ןאמטכיל בקעי ׳ר בר רעצינעמסיט ןופ

 רע .קנאב רעשידײ רענעעזעגנא ןא ןיא רעטלאהכוב סלא טעבראעג טאה רע וװ

 ־הרות יד ןיא ןה ןעזעגנא ןוא שטנעמ דעקידנעקנעד ףיט א ןעװעג זיא

 ־טלעװ רעטשדע רעד ראפ .גנוגעװאב־הלכשה רעד ןופ ןזײרק יד ןיא ןה ,ןזײרק

 ןעמונראפ ,הליהק רעגרובשערפ רעד ןופ גנודנעװ רעד ףיוא ,ךיז רע טאה המחלמ

 ךסא זיא רעכלעװ ,ארגיא םלושמ ׳ר ןטמיראב ןופ ןפאש ןוא ןבעל םאד ןשראפ טימ

 ןעמענראם ןכאנ טזאלראפ טאטש יד טאה רע זיב ץינעמסיט ןיא ד״בא ןעװעג ןראי

 רפס ןײז ןענישרעד זיא (1913) ג״ערת ראי ןיא .גרובשערפ ןיא תונברה־אסכ סאד

 ארגיא םלוש־מ ׳ר ןופ עיפארגאיב עכעלריפםיוא ןא ןעװעג זיא סאװ ,״תולעמה םרג״

 ןיא ןיװ ןיא זיא (1921) א״פרת ראי ןיא .החפשמ ןײז ןוא (רעצינעמסיט כלושמ)

 ןבלעז םענופ עגאלפױא עטרעסעבעגסיוא עטייװצ א ןענישרעד ״הרונמ״ תאצוה

 הדגה״ ןײז ןענישרעד (1923) ג״פרת ראי ןיא ךיוא זיא גאלראפ ןטנאמדעד ןיא .רפס

 טאה רעדיװ רפס עקיזאד סאד .ןעגנורעלקפױא עכעלטפאשנסיװ טימ ״חספ לש

 ־סיורא ךיוא טאה חבש ׳ר .קראי ױנ ןיא עגאלפיוא עטײװצ א ןטלאהעגסיוא ךיוא

 141 ךיוא ןוא ״הארוה ילודג תודלות״ .נ .א ךוב א (1927) ז״פרת ראי ןיא ןבעגעג

 ןקראטש א ןעמוקאב טאה רפס רעד .םימכח ידימלת ןופ סעיפארגאיב עצרוק

 ךוב סאד .עכעלטלעװ ןיא ךיוא ראנ ןזײרק־הרות יד ןיא זיולב טשינ גנאלקפא

 עטרעטײרבעגסיוא ןוא עטרעסעבראפ עטײװצ יד .סעגאלפיוא ײװצ טאהעג טאה

 ,םירידהמה תאצוה) לארשי ןיא (1970) ל״שת ראי ןיא ןענישרעד זיא עגאלפױא

 .ןילימ .י .י םיעדײא ןײז ןופ וױטאיציניא רעד קנאדא ,(פילשורי

 טפירשנכאװ־ײװצ יד טריגאדער ךיוא ץינעמסיט ןיא חבש ׳ר טאה טײצ רענײז

 .(1939) ט״צרת ןיא ןיװ ןיא ןבראטשעג זיא חבש ׳ר .״טאלב ןעילימאפ סעשידױ״

 ראי ןיא זיא בקעי ןוז ןײא .רעטכעט ייװצ ןוא ןיז ײרד טאהעג טאה הבש ׳ר

 .טײצ עדעגנעל א טבעלעג טאה רע וװ ,קראי ױנ ןיא ןבראטשעג (1967) ז״כשת

 זיא רע װו ,ןאדנאל ןיא טניוװעג טאה בײל הדוהי — ןוז רעטײװצ רעד

 זיא םירמ זא ,טסװואב זיא רעטכעט יד ןגעװ .(1968) ח״כ־שת ראי ןיא ןבראטשעג

 רפוס םנופ יורפ יד ,הכרב ,רעטכאט עטײװצ יד ,טײצ־האוש רעד ןיא ןעמוקעגמוא

 םײח ןוז רעטירד רעד .לארשי ןיא ןבראטשעג (1973) ג״ל־שת ראי ןיא זיא ,ןילימ .י .׳׳

 רע זיא ןבראטשעג .ןקסע רע־שיטסינױצ א ןוא םכח דימלת רעסיורג א ןעװעג זיא

 .ראי 70 ןופ רעטלע ןיא (1971) א״לשת ילױ ןט־7 םעד ,ןאדנאל ןיא

 עלא ךיוא ןענעז רערעײז רעטאפ רעד יװ טקנופ זא ,טסװואב ךיוא זיא׳ס

 .ןבעל ןלערוטלוק ןשידײ םוצ ןדנובעגוצ ןעװעג ענײז רעדניק
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 ילתפנ רענטימק ןוא קחצי םהרבא רענטיװק
 ײז ןבאה אד .ץינעמסיט ןיא ןראװעג ןריובעג ןענעז רענטיװק רעדירב עדײב

 רענײמעגלא ןיא ןה הרות ןיא ןה גנודליב רעײז ןעמוקאב ןוא ןגיוצרעד ךיז

 יד ןראװעג טעדנירגעג וױטאיציניא רעײז קנאדא זיא 1898 ראי ןיא .טפאשנסיװ

 ץנאג ןיא לוש עטשרע יד ןעװעג זיא סאד .״הרורב הפש״ לוש עשיאערבעה

 טלאמעד ןיוש) ״תירבעב תירבע״ ןראװעג טנרעלעג זיא׳ס רעכלעװ ןיא ,עיצילאג

 ראפ ןסרוק עלעיצעפס טריזינאגרא ךיוא ןבאה ײז .(הרבה רעשידרפם רעד טימ

 ןענעז עדײב .ןושל עשיאערבה סאד ןוא ך״נת ןרידוטש וצ ךעלגניי ענעסקאװרעד

 ״הרורב הפש״ לוש רעײז זא ,טריפעגכרוד ןבאה ןוא ןשטנעמ ענעטירשעגראפ ןעװעג

 א ןעװעג ןדײ ײב טײצ רענעי ןיא זיא סאװ ,רעטכעלשעג עדײב ראפ ןײז לאז

 לארשי ץרא ןײק ןעמוקעגנא זיא רענטיװק קחצי םהרבא .טײהנטלעז

 טמשעג טאה רע וװ ,הוקת־חתפ ןיא טנדראעגנײא ךיז ,״הילע רעטײװצ״ רעד טימ

 ןעװעג ךיוא אד זיא רע .רערעל עשיאערבעה עטסנעעזעגנא יד ןופ רענײא סלא

 טאה ךעלנעזרעפ רע סאװ ,ךארפש יד ,אטנארעפסע ןופ דעגנעהנא םלא טנאקאב

 .תונועבט ןופ רעגנעהנא א ןעװעג ךיוא זיא רע .טריגאפארפ ןוא טרידוטש

 רעדורב ןײז ןופ לרוג ריעקידרעטײװ רעד .1944 ראי ןיא ת״פ ןיא רע זיא ןבראטשעג

 .טנאקאב טשינ רימ זיא ילתפנ

41 



 ץינעמסיט ןיא םיר״ומדא ,םינייד ,םינבר

 עטמיראב ןופ טראציז סלא ןטײצ עטלא ראג יד ןופ ךאנ טנאקאב זיא ץינעמסיט

 דנאטשמיא טשינ ךיא ןיב תורוקמ ןיא לגנאמ בילוצ .הרות ילודג ןוא םינבר

 ןט־16 ןיא ץינעמסיט ןיא טבעלעג ןבאה סאװ ,םינבר ןגעװ שיגאלאנארכ ןבעגוצנא

 ןענופעגסיוא אי באה ךיא עכלעװ ןגעװ ,עטלײצעג רעסיוא טרעדנוהראי ןט־נד ןוא

 ןגעװ ןענופעגסיוא ךיא באה ןלאירעטאמ לאצ ערעסערג א .ןלאירעטאמ עסיװעג

 ןואג רעד יװ ,טרעדנוהראי ןט־18 ןיא ץינעמסיט ןיא טבעלעג ןבאה סאװ ,םינבר

 הירא ׳ר ,(רעגרובשערפ םלושמ רעדא ,רעצינעמסיט םלושמ ׳ר) ארגיא םלושמ ונבר

 ךיא עכלעװ ןגעװ ,ערעדנא ןוא ל״ז ץיװאראה םלושמ ׳ר ,ל״ז ץיװאראה שובײל

 .ןלאירעטאמ עטלמאזעג יד טימ םכםה ןיא תױטרפב ןבעגוצרעביא ןעימאב ךיז לעװ

 ץינעמסיט ןיא זא ״םינושארל ןורכז״ רפס ןײז ןיא טביירש םימואת יבצ םײח ׳ר

 ליפאק בקעי ׳ר ברה (1787) ז״מקת ראי ןיא ןראװעג רטפנ טראד ןוא טבעלעג טאה

 טפאזעגנײא טאה םאװ ,ןאמ רעקילײה א ןעװעג זיא רעכלעװ ,ל״ז לביפ הימחנ ׳רב

 ׳ר ןפורעג םיא טאה׳מ ןוא .שרדמה תיב סבוט בש ליעב ןעגילײה םנופ השודק יד

 ןופ לדנעמ םחנמ ק״הרה לארשי ׳ר ןופ רעטאפ רעד ןעװעג זיא רע .דיסח ליפאק

 טנאמרעד דעבאב המלש .ײמאלאק ןופ ןעמוקעג ליפאק ׳ר זיא ץינעמסיט ןײק .װאסאק

 ןיא טבעלעג ןבאה סאװ םינבר עדנגלאפ (1895 עקארק) ״םשה ישנא״ ךוב ןײז ןיא

 טפירשרעטנוא ןײז ןוא ד״באר ןעװעג ,ץינעמסיט ןופ ל״גס םהרבא ברה :ץינעמסיט

 ןיד־קספ ןרעטנוא 98 טײז רעד ףיוא הליהק רעד ןופ סקנפ ןיא ןענופעג רע טאה

 .לוש רעסיורג רעד וצ געװ םעד ןטכיראפ ןגעװ ,(1739) ט״צת רדא ח״ר ןדפ

 ץינעמסיט ןופ השמ ׳רב לישנא רשא ר״ה
 ריאמ ר״הומ ןואג םענופ םעדײא ןא ןוא ,ערוגאלאג ןיא ד״בא ןעװעג זיא רע

 ןענופעג רע טאה טפירשרעטנוא ןײז .װאכעלאב ןיא ד״בא ץיװאראה שיא יולה

 .ןדאב ןפיוקראפ ןגעװ ןיד־קספ א רעטנוא 141 טײז ףיוא הליהק רעד ןופ סקנפ ןיא

 ץינעמסיט ןופ רזעילא ר״ב דוד ר״ה
 ןיא גיהנמ רעטסוװאב א ןעװעג זיא ץינעמסיט ןופ רזעילא ר״ב דוד ר״ה
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 רוכזי רפס

 ףיוא הליהק רעד ןופ סקנפ ןיא ןענופעג רע טאה טפירשרעטנוא ןייז ןוא גרעבמעל

 .(1770) ל״קת ראי םענופ ןיד־קספ א ףיוא 111 טײז

 המלש טנאמרעד 1903 ןופ (װאקלאשז טאטש יד) ״הבגשנ הירק״ ךוב ןײז ןיא

 ג״מקת ראי ןזיב (1613) ג״עש ןראי יד ןופ הליהק רעד ןופ סקנפ ןיא זא רעבאב

 ־רעטנוא יד ןשיװצ ךיז טניפעג (1690 ן״ת תנש ב״כ) 152 טײז רעד ףיוא ,(1783)

 ברה ןופ טפירשרעטנוא יד ךיוא גרעבמעל זײרק םנופ הנידמה ישאר יד ןופ ןטפירש

 .ץינעמסיט ןופ שפסױ ׳רכ םהרכא

 ל״צז תױח ריאמ ׳ר ברה
 סאװ ,תױח החפשמ־םינבר רעטנאקאב רעד ןופ טמאטשעג טאה תױח ריאמ ׳ר

 ןופ ןוז א — תױח ריאמ ׳ר .טרעדנוהראי ןיא ןליופ ןײק ןעמוקעג זיא

 רע זיא ןלײצרעד געלפ ןעמ יװ טיול .תױח קחצי ׳ר ברה ,םכח דימלת ןטסוװאב

 הנותח טאה ריאמ ׳ר .״תוצרא עברא דעו״ ןיא רעמענלײטנא יד ןופ רענײא ןעװעג

 יכדרמ ׳ר ברה ןופ רעטכאט רעד טימ ,ץינעמסיט ןופ עקימאטשפא ןא טימ טאהעג

 סלא הליהק רעצינעמסיט רעד ךרוד ןראװעג ןעמונעגפיוא זיא ריאמ ׳ר .רעצינעמסיט

 ריאמ ׳ר טאה ללכב עיצילאג ןיא ןוא הביבס רעצינעמסיט רעצנאג רעד ןיא .בר

 ךיז ןבאה הרות־ינב עלא ןכלעװ וצ ,ןואג סלא טמשעג ,רעװש ןײז יװ טקנופ ,תױח

 .דובכה־תארי סיורג טימ ןגיוצאב

 לײט ןײא ךיז טאה טרעדנוהראי ^\/ ןיא לאגוטראפ ןופ םידוהיה שוריג ןכאנ

 ,סנאװארפ ןיא לײט רעטײװצ א ןוא עילאטיא ןיא טצעזאב תױח החפשמ רעד ןופ

 רעכלעװ ,(1610—1538) תױח םהרבא ןב קחצי ׳ר טמאטשעג טאה סע רעכלעװ ןופ

 ןוא קסוב ןיא בר ןראװעג זיא קחצי ׳ר .1568 ראי ןיא ןליופ ןיא טצעזאב ךיז טאה

 .(1587—1584) ץינסארפ ןיא הבישי שאר ןעװעג ךיוא זיא רע .גארפ ןיא רעטעפש

 חרזמ ןוא לטימ ןיא תױח החפשמ רעד ןופ רעטשרע רעד ןעװעג זיא קחצי ׳ר

 רבחמ רעד ןוא ןדמל רעסיורג א ןעװעג זיא תױח שונאמ־םחנמ ׳ר ןוז ןײז .עפארײא

 (1590 עקארק) ״אגזאפ ןברוחל הניק״ (1621 גארפ) ״תבש תורימז״ ידארב רפס ןופ

 .(םיבותכ) ״םימימת ךרד״

 ראי ןיא .(1636—1617) װאלדיש ןיא ןוא הינובעשט ןיא בר ןעװעג זיא םחנמ ׳ר

 טאהעג טאה רע .ןילבול ןיא ״תוצרא עברא דעו״ ןיא ןעמונעג לײטנא רע טאה 1617

 דארגלעב ןיא ןראװעג רטפנ זיא רעכלעװ ,ןושמש ׳ר ןוא סחנפ ׳ר ,בקעי ׳ר :ןיז 3

 .1655 ראי ןיא לארשי־ץרא ןײק געװ ןפיוא

 סלא טנאקאב ןעװעג זיא ,בקעי ׳ר ןופ ןוז רעד ,(1726—1660) תױה קחצי ׳ר
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 ץ י נ מ ס י ט

 טאה רע .יבצ יאתבש ןופ רענגעק רענעםיבראפ א ןוא לבוקמ א ,ןואג רעסיורג

 ןופ סנײא .קודקד ןשיאערבעה ןרעביא גנושראפ א ןוא םירוביח 13 טזאלעגרעביא

 .(1732 טרופקגארפ) ״קחצי ערז״ הנשמל שוריפ זיא םירפס עטמיראב ענײז

 ןופ הרוסמ רעד טיול ,ןוא םכח דימלת רעסיורג א ןעװעג זיא קחצי ׳ר

 ערעטלע יד ףיוא .״תוצרא עברא דעו״ ןופ רענײא ןעװעג ךיוא רע זיא ,ההפשמ רעד

 .ןראװעג רטפנ אד ןוא לארשי ץרא ןײק ןעװעג הלוע רע טאה ןראי

 הנותח טאה רע .ןואג רעטנאקאב א ןעװעג זיא ,תױח ריאמ ׳ר ברה ,ןוז ס׳קחצי ׳ר

 רע זיא ץינעמסיט ןיא .ץינעמסיט ןופ יכדרמ ׳ר ברה ןופ רעטכאט א טימ טאהעג

 .(ןבעגעגנא טשינ ןענעז סעטאד ןײק) בר סלא ןראװעג ןעמונעגפיוא רעטעפש

 .ןיסײר תנידמ שאר ןעװעג זיא ץינעמסיט ןופ יכדרמ ברה ,רעװש ס׳קחצי ׳ר

 ,ידארב רפס) תודגא ןוא תױשעמ עכעלרעדנוװ ךסא טלײצרעד ןרעװ םיא ןגעװ

 .(1928 ןיװ ,״עמיטש לאאסנענא״ תױח יבצ ר״דו רעבלעג .מ .נ ר״ד

 (ץינעמסיט ןופ לקנעי) בקעי ׳ר

 ידארב ןיא בר ןראװעג 1815—1813 ראי ןיא זיא (166 .ז) ידארב רפם טיול

 ׳ר ןופ רעטכאט רעד טימ טאהעג הנותח טאה רעכלעװ ,םימואת בײל הירא ׳ר

 עטנכערעגסיוא טראד יד ןשיװצ .ארגיא םלושמ ׳ר ןופ השורג יד — קיב לאומש

 טאה ןעמ ןכלעװ ,בקעי ׳ר ןופ ןעמאנ רעד ךיוא ךיז טניפעג ךעלקינײא ןוא רעדניק

 טייצ יד ןבעגעגנא טשינ רעדײל רעבא טרעװ סע .ץינעמסיט ןופ לקנעי ׳ר ןפורעג

 .ץינעמסיט ןיא בר ןעװעג זיא רע זא ,סאד טשינ ךיוא ןוא ןבעל ןײז ןופ

 ןט־17 ןוא ןט־16 ןשיװצ גרעבמעל ןופ ןעדױ יד) ןאבאלאב ריאמ ר״ד טיול

 ,ל״ז רעװילאה ןימינב ׳ר ץינעמסיט ןיא בר ןעװעג 1765 ראי ןיא זיא (טרעדנוהראי

 (שיסור ןיא) גרוברעטעפ ןופ עידעפאלקיצנע רעד ןיא ןענעײל רימ יװ .והילא ןב

 ןופ טפלעה רעטײװצ רעד ןיא טבעלעג ץינעמסיט ןיא טאה (1850) 15.ב ,71 טײז

 ײװצ ענײז טימ ןעװעג טמיראב זיא סאװ ,לדנעמ םחנמ בר א טרעדנוהראי ^ץ/וזו

 טימ ןא ךיז טבײה םאװ ,(1876 װאװל) ״םיפלא ףלא״ :םירפס ,קורד ןיא ןענישרעד

 .״םחנמ תראפת״ ןוא ״א״ תוא

 ארגיא סלושמ ברה
 .1801 ראי ןיא ןבראטשעג ,1751 ראי ןיא ןריובעג

 םלושמ רעדא ,רעצינעמסיט םלושמ ׳ר ןפורעג ךיוא ןעמ טאה ארגיא םלושמ ברה

 רעטאפ ןײז .(עיצילאג) שטאשטוב ןיא ןראװעג ןריובעג זיא םלושמ ׳ר .רעגרובשערפ
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 ר ו כ ז י ר פ ס

 עיצילאג ןיא טמש׳עג טאה ײמאלאק ןופ ד״בא ל״ז לשיפ ברה ןופ םעדײא ,ןועמש •־ר

 ,ןדײ טפמעקאב קראטש ןוא םורפ רעז ןעװעג זיא רע .סכח דימלת רעסיורג סלא

 עסיורג ןזיװעגסיורא דניק סלא ךאנ טאה םלושמ .ןעװעג תבש ללחמ ןבאה סאװ

 ןופ טסײג ןיא ןגיוצרעד עקאט םיא ןוא ,טקרעמאב טאה רעטאפ רעד סאװ ,ןטײקיאעפ

 .המכח ןוא הרות

 טנעקרעד בוט־םש־לעב רעד ךיוא דיז טאה ראי סקעז ןראװעג טלא זיא רע ןעװ

 רע טאה ראי ןײנ וצ .״תומשנ עײנ״ יד ןופ רענײא סלא טנכײצאב םיא ןוא םיא ףיוא

 סאװ ,דארב ןיא לוש רעסיורג רע־ז ןיא השרד א ןטלאהעג תבש ןסיװעג א ןיא ןײש

 סיורג רערעהוצ עלא ײב ןפורעגסיורא טאה ןוא ,םינואג עריא טימ טמשעג טאה

 ןײז טאה ,ץיװאראה שיא יולה קחצי ,ןואג רעטנאקאב רעד וליפא .גנונעקרענא

 ־כעט ןײז טשטנעבעג רע טאה םײה רעד ןיא .ןטלאהעגסיוא טשינ םיא טימ חוכיװ

 13 וצ .ןשרד־לעב רענײלק רעד זיא׳ס יװ ,ןאמ אזא ןבאה וצ ןײז הכוז לאז יז ,לרעט

 רעד דאנ ץרוק .ידארב ןופ רעטכאט סקיב לאומש טימ טאהעג הנותח רע טאה ראי

 א ןיא .טג א ףיוא ןעװעג םיכסמ יורפ ןײז ןופ גנאלראפ ןפיוא רע טאה הנותח

 יולה קחצי ׳ר ןופ רעטכאט רעד טימ טאהעג היותח רע טאה םורא טײצ רעסיװעג

 טשטנעבעג טאה דע רעכלעװ טימ ,הכרב יד ןראװעג םיוקמ זיא ױזא .ץיװאראה שיא

 .תבש ןטנאמרעד ןביוא םעד ןיא רעטכאט ןײז

 ןעמונעגפיוא רע זיא ראי 17 ןעװעג טלא זיא םלושמ ׳ר ןעװ ,1769 ראי ןיא

 טימ טאטש סלא טמשעג טלאמעד ןיוש טאה סאװ ,ץינעמסיט ןיא בר סלא ןראװעג

 עטסנעעזעגנא יד ןופ רענײא .םימכח ידימלת עטנאקאב טימ ןוא םירחוס עכײר

 סאװ ,(רענײװ לצרעה ׳ר) רעגישטנאק לשרעה ׳ר ןואג רעד ,סיתב־ילעב־טאטש

 עטםכײר יד ןופ ןעװעג זיא ,ײרענערב־ןפנארב א טאטש ןיא טאהעג טאה

 יאדכ זיא םיא זא ,טקירדעגסיוא םלושמ ׳ר עקאט דיז טאה םיא ראפ .טאטש ןיא ןדײ

 ליפיוזא טימ ןדײ הדע אזא דיז טניפעג סע וװ .ץינעמסיט ןיא ןצעזאב דיז ןעװעג

 ןצנאג ןיא בר ןעװעג דיוא ץינעמסיט ןיא בר רעסיוא זיא םלושמ ׳ר .המכח ןוא הרות

 ןיא .ץינעמסיט ןיא הבישי־שאר ןעװעג ךיוא זיא םלושמ ׳ר .זײרק רעװאלסינאטס

 רעצינעמסיט יד .דנאל ןצנאג ןופ םידימלת טנרעלעג ןבאה הבישי רעצינעמסיט רעד

 יד ןופ .םימכח ידימלת ללכב ןוא םינבר עסיורג ,םינואג ןבעגעגסיורא טאה הבישי

 ןואג רעד ןראװעג טנאקאב רעטעפש ןענעז טײל־הבישי רעצינעמסיט עקיטלאמעד

 בר רעד ,ץיצפאר ןופ שריה ילתפנ ׳ר קידצ ןוא ןואג רעד ,ל״ז טענעב יכדרמ ׳ר ברה

 ײב גניזעפ ןופ גרעבסדנאל ריאמ ברה ,װאסאס ןופ ימחנ ברה ,שילאק ןופ בקעי ׳ר

 ײװצ טנרעלעג טאה סאװ ,װאליהאמ ןופ רענאק ןהכה שריה םקעי ברה ,גרובשערפ
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 ץ י נ מ םי ט

 ךיז ,לארשי ץרא ןײק ןעװעג הלוע רע זיא רעטלע רעד ףיוא ,ץינעמסיט ןיא ראי

 דיסחה ברה ןופ רעטאפ רעד ןעװעג זיא רע .ןבראטשעג טראד ןוא תפצ ןיא טצעזאב

 ברה :סיורא דיוא ןענעז הבישי רעצינעמסיט רעד ןופ .ץינעמסיט ןופ רענאק לכעמ

 ברה ,ןרעביא־טלא ןופ ל״ז ץנימ השמ ברה ,עצײהדאפ ןופ ל״ז רעצילאק עטנ ןואגה

 .סעלרעפ השמ קחצי ןואגה ברה ןוא קיצפײל ןופ ל״ז םימואת לעקנערפ ךורב קידצה

 ןופ ךיז ןגארטרעביא ןכאנ ,זיא ,ל״צז םעלרעפ השמ קחצי ןואגה ברה

 ,טצעזאב טראד ךיוא דיז ןוא ןראפעגכאנ םיא ,(1794) גרובשערפ ןײק ןעמלושמ ׳ר

 רעפראש א ןעװעג זיא םלושמ ׳ר .םיא ײב הרות ןענדעל סאד ןײז ךישממ רעטײװ ידכ

 םלושמ ׳ר .רעגנעהנא ןוא רעריפ ענײז טריקיטירק קראטש ןוא םזידיסח ןופ רענגעק

 ־םױ ןוא תבש ץוח ,ןעװעג הנהנ טשינ ,הרות טנרעלעג ןוא הלילו־םױ ןםעזעג זיא

 ענעדישראפ טריסרוק ןבאה ןעמלושמ ׳ר ןגעװ .תואקשמ ענײק ןופ ,שודיק םוצ בוט

 .תוישעמ

 ־סיורא טאהעג זיא םלושמ ׳ר :ײז ןופ עקינײא ןענאמרעד אד לעװ ךיא

 רע זיא טפשימ םוצ .װאלסינאטס ןייק תודע סלא טפשמה־תיב א וצ ןראװעג ןפורעג

 ־ידימלת טימ חוכיװ־הרות א ןיא ןאטעגנײרא ןעוזעג זיא רע לײװ ,ןעגנאגעג טשינ

 טעװ רע זא ,טכאמעג פאזקרעמפיוא םיא טאה׳מ ןעװ .װאלסינאטס ןיא םימכח

 יד זא ,טרעפטנעעג רע טאה ןרעװ טפארטשאב ןעק ןוא ,טפשמ םוצ וקיטעפשראפ

 טאה׳ס יװ ,ןעגנאגעג טשינ עקאט רע זיא טפשמ פוצ .הרצ רעדעי ןופ פא טיה הרות

 לייװ ,ןעמוקעגראפ טשינ ללכב ןאד טפשמ רעד זיא ,ןזיװעגסיורא רעטעפש דיז

 רעד ןוא סופ א טקנעלעגסיוא טאה ,טפשמ םוצ קידנעײג ,רעטכיר יד ןופ רענײא

 געלפ השעמ עטײװצ א .ןימרעט רעדנא ןא ףיוא ןראװעג טגײלעגפא זיא טפשיי

 םײב רע טאה ןײז ןישודק רדסמ טלאזעג טאה םלושמ ׳ר זא ,ןרעװ ןבעגעגרעביא

 הנמלא) ״אדאתלמרא״ טאטשנא :ןעװעג העוט לאמ ײװצ ךיז הבותכ יד ןענעײל

 טאה רע .(שימארא ףיוא — השורג) ״אדאתכרתמ״ טנײלעג רע טאה (שימארא ףיוא

 ,ןזיװעגסיורא ךיז טאה׳ס .הלכ יד ןשראפ ןביוהעגנא ןוא ןענעײל סאד ןסירעגרעביא

 רעקיטציא רעד ןוא הנמלא ןא — ןאמ ןטײװצ ןופ ,השורג א ןאמ ןטשרע ןופ זיא יז זא

 ןעמ טאה טאטש ןיא ןוא ןעמוקעג דנאטשוצ טשינ זיא הנותח יד .ןהכ א זיא ןתח

 ,טשינ טזאלרעד טאג לײװ ,סנ א ןעשעג זיא׳ס זא ,ליומ וצ ליומ ןופ ןבעגעגרעביא

 .ןרעװ לשכנ לאז קידצ אזא זא

 טימ ןטכיר ךיז רע טגעלפ ״תופרט״ רעדא ״תורשכ״ ןגעװ ןענעקםפ םײב

 א ןעמוקאב ץעמע טאה .״הלאש״ רעבלעז רעד ןוא ןײא ףיוא םימעט ענעדישראפ
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 רוכזי יפס

 הבושת א ןעמוקאב רעדיװ ןעמ טאה ,םײהא ןפאלטנא ףכית רע זיא ״רשכ״ הבושת

 געלפ ןעמ .קספ םעד ןדעדנע ךאנ םלושמ ׳ר טעװ רשפא טראװעג ןעמ טאה ״ףירט״

 ןגערפ (ןפורעג םיא ןעמ טאה בקעי) לגנײ א ןעמוקעג זיא חספ ברע זא ,ןלײצרעד

 ןבאה רדס םײב ןעװ .״רשכ״ טנקספעג טאה םלושמ ׳ר .״חספל רשכ״ ןגעװ הלאש א

 ןײלא רע ןעװ ,״רשכ״ טנקספעג טאה דע סאװראפ ,טגערפעגכאנ דיז םידימלת עוײז

 ־לעב רעד זיא ,הבושת ןײז ןעמוקעג זיא ,רעקיטכיר א זיא קספ רעד יצ ךאנ טרעלק

 באה׳כ זא ,טלאה דיא .תושפנ 18 טימ לפוטמ א ןוא רעטסושי רעמערא ןא זיא הלאש

 ןוא יד טא .ןײז םיכסמ רימ טימ ןעמ טעװ ןעלמיה יד ןיא ןוא טנקספעג קיטכיר

 ליומ וצ ליומ ןופ ןראװעג ןבעגעגרעביא ןענעז סאװ ,תױשעמ עכעלנע ערעדנא

 רעד ןיא ןדײ יד ןופ גנױצאב רעראברעדנוװ רעד ףיוא זײװאב רעטלוב א ןענעז

 תארי סיורג ןוא עביל טימ ןעקנאשאב ןעװעג ײז ןופ זיא סאװ ,ןעמלושמ ׳ר וצ הביבס

 ךיז ןגעלפ תוליהק .ץינעמסיט ןיא בר ןעװעג םלושמ ׳ר זיא ראי 25 עצנאג .דובכה

 ,תונבר־אסכ סאד טאטש ןיא ײז ײב ןעמענוצרעביא ןײז םיכסמ לאז רע ןעימאב

 טשינ ,םימכח־ידימלת עטמיראב ןופ טאטש יד ,ץינעמסיט טאה םלושמ ׳ר רעבא

 .ןזאלראפ טלאװעג

 עשידײ יבגל גנולעטש ןײז ןעװעג זיא ןעמלושמ ׳ר ראפ שיטסירעטקאראכ

 ןפור ןביוהעגנא טאה גנוריגער עשיכײרטסע יד ןעװ .טסניד־רעטילימ ןיא םירוחב

 ־עגוצ ץינעמסיט ןיא הליהקה ישאר יד ןבאה ,טסניד־רעטילימ וצ טײלעגנױ עשידײ

 עשידיגנ יד ןופ טרא ןפיוא גנורעקלעפאב רעשידײ רעמערא רעד ןופ ץז יד טלעטש

 ןסײררעביא ןלאז ײז רעריפ־הליהק יד ףיוא ןקריװ טריבורפ טאה םלושמ ׳ר .רעדניק

 םיכסמ טלאװעג טשינ ןבאה הליהקה ישאר יד סאװ ,םעד בילוצ .קיטקארפ אזא טימ

 ןעמונעגרעביא ןוא ץינעמסיט ןזאלראפ וצ ןסאלשאב םלושמ ׳ר טאה ,םיא טימ ןײז

 עקיטראד יד .םידימלת ךסא טאהעג טאה רע וװ ,גרובשערפ ןיא תונבר אסכ סאד

 טאה סאװ ,הביס ןײא ןעװעג זיא סאד .טצעשעג ךיוה םיא ןבאה םימכח ידימלת

 א ןעװעג זיא הביס עטײװצ יד .ץינעמסיט ןזאלראפ לאז םלושמ ׳ר זא ,טקריװעג

 ןײז שײבמ ןטימ תוכײש ןיא ץינעמסיט ןיא ןכארבעגסיוא זיא סאװ ,תקולחמ עסיורג

 א ןוא שטנעמ רעכעלטעג א) רעזירבז לשיװײפ ׳ר קידצה ברה ןכרוד ןעמלושמ ׳ר

 ןיא טאהעג טאה סאװ ,(װעשטאלז ןופ ל״צז לכימ לאיחי בר ןקילײה ןופ דימלת

 ןענעשרד ץינעמסיט ןײק ןעמוק געלפ רע ןעװ .רעגנעהנא לאצ ענײלק א ץינעמסיט

 ךיוא געלפ סע וװ ,לוש רעסיורג רעד ןיא טנװאדעג רע טאה ,םידיסה ענײז ראפ

 ־הנומש״ רעד ךאנ .דומע ןראפ ןענװאד טפא געלפ שיװײפ ׳ר .םלושמ ׳ר ןענװאד

 לאמ ןײא .ע״ש יד טקידנעעג טאה םלושמ ׳ר זיב ןטראװ דימת רע געלפ ״הרשע
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 ץ י נ מ ס י ט

 .ןענװאד רעטײװ ןביוהעגנא ןוא טראװעג טשינ ,תועט א בילוצ ,לשיװײפ ׳ר טאה

 א ןעװעג ,טנאמרעד ןביוא ןיוש באה׳כ יװ ,זיא םלושמ ׳ר דיוא) םידגנתמ יד

 ןעמונעגנא ךיז ןבאה ,טײהרעמ עסיורג א ןעװעג ץינעמסיט ןיא ןענעז סאװ ,(דגנתמ

 םידיםח יד ןשיװצ תקולחמ עםיורג א ןכארבעגסיוא זיא׳ס ןוא דובכ סמלושמ ׳ר ראפ

 טשינ ןײלא םלושמ ׳ר וליפא טאה תקולחמ עטרעטיבראפ סאד .םידגנתמ יד טימ

 .ןגארטראפ טנעקעג טשינ סאד רע טאה םולש־בהוא רעסיורג םלא .ןליטשנײא טנאקעג

 ןוא טאטש יד טזאלראפ טאה םלושמ ׳ר סאװראפ ,הביס עטײװצ יד ןעװעג זיא סאד

 ןעמענוצרעביא ןטעבראפ םיא טאה׳מ ןיהװו ,גרובשערפ ןייק ןגארטעגרעביא ךיז

 ןופ רעטלע ןיא ב״סקת ראי ןיא ןראװעג רטפנ זיא םלושמ ׳ר .תונברה אםכ סאד

 .על׳הרש ,רעטכאט ןוא ל״ז והילא קחצי ׳ר דיחי־ןב ןײז טמותיראפ טאח יע .ראי .50

 שיראב רכששי ברה ןואג ןופ רעטכאט רעד טימ טאהעג הנותח טאה והילא קחצי ׳ר

 ,גרעבסלדנעמ שרה יבצ ׳ר טימ — רעטכאט יד ןוא (רעװאנאה ןיא בר) ל״צז

 .(גרעבסלדנעמ ףסױ ׳ר ןליופ ןיא רשוע ןסיורג ןוא קידצ ןופ ןוז רעד)

 סאװ ןגעװ ,והילא קחצי ׳ר ןופ הנותח רעד ףיוא שינעעשעג א טימ תוכײש ןיא

 — החפשמ רעצנאג רעד ןיא קילגמוא סיורג א ןעשעג זיא ,ןבעגרעביא יעטײװ ןרימ

 ןעמוקעגראפ זיא הנותח ס׳והילא קחצי ׳ר .ץינעמסיט ןיא ןלײצרעד ןעמ טגעלפ יוזא

 ,ץישעבײא ןתנױ ונבר ןופ ןוז א ןעדזערד ןיא טלמעד טאה טניוװעג .ןעדזערד ןיא

 רעטלע רעד ףיוא ןוא סרוקיפא ןא ןעװעג ןראי עגנױ יד ןיא זיא סאװ ,ףלאװ ׳ר

 חרוא־סינכמ ןײז וצ דובכ םעד ןבאיה טלאװעג טאה רע .הבושת־לעב א ןראװעג

 הנותח רעד וצ ןעמוקעג ןענעז סאװ ,םידמול ןוא םינואג עטמיראב עכלעזא ןופ

 גנודאלנײא יד ןבאה ײז .דוביכ ףיוא ךיז וצ ןטעבראפ ייז ןוא ,והילא קחצי ׳ר ןופ

 ןראװעג זיא רע זא ,ןראװעג ראװעג ןענעז ײז ןעװ ,רעטעפש .ןעמונעגנא טשינ

 ןבאה ,ײט רעסיוא ,רעבא .גנודאלנײא ןײז ןעמונעגנא אי ײז זבאה ,הבושת־לעב א

 ,םלושמ ׳ר ןבראטשעג זיא םורא ראי א ןיא .ןײז־הנהנ טלאװעג טשינראג ןופ ײז

 ׳ר ךיוא זיא הנותח רעד ךאנ ראי ייװצ ןוא ,ןתוחמ ןייז — הריטפ ןײז ךאנ ץרוק

 טאג ןופ ףארטש א זיא סאד זא ,טדערעג ןבאה ןדײ .ןראװעג רטפנ והילא קחצי

 ןופ געװסנבעל םעד וצ קירוצ ךיז קידנרעקמוא .הבושת־לעב א ןעמעשראפ ןראפ

 ןייז ןיא טאה םלושמ ׳ר זא ןענעכײצראפ וצ קיטיונ ראפ ךיא טלאה ,ןעמלושמ ׳־י

 ךס א ןוא קורד ןיא ןענישרעד ןענעז םירפס עקינײא .ןבירשעג ךס א ןבעל ןצרוק

 ענענישרעד יד ןופ .די־בתכ ןיא ןבילבעג ןענעז ןעװעג ןקתמ טאה רע סאױ ,תונקת

 םישודיח ״ןושאר קלח ,המר ארגיא׳ס״ :ןענאמרעד וצ קיטכיװ זיא ענײז םיבתכ

 םישודיח ,״ינש קלח ,המר ארגיא ׳ס״ ,םישנ רדס ןוא דעומ רדס ןופ אתכסמ יד ןוא
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 ר ו כ ז י ר פ ס

 לע לודג רוביח״ קרעװ עטסוװאב םאד ןוא םישדקו ןיקיזנ רדס ןופ תותכםמ יד ןיא

 גרעבסלדנעמ םלושמ ׳ר ,לקינײא ןײז ןופ תושר ןיא ןבילבראפ זיא סאװ /׳ם״במרה

 קידצה ברה — לקינײא ןײז וצ טפיוקראפ סע ןבאה םישרױ סנעמעװ ,עשראװ ןיא

 קרעװ טמיראב א סנײז קורד ןיא ןענישרעד ךיוא זיא סע .װאינשארק ןופ םהרבא ׳ר

 .ץיװאנרעשט ןיא ןראװעג טקורדעג ןענעז סאװ ,״ארגיא םלושמ ונבר״ ת״וש

 יװ .ראי 50 ןצנאגניא קידנעייז טלא ,1891 ראי ןיא םלושמ ׳ר זיא ןבראטשעג

 ףארטש א ןעװעג זיא טיוט ןײז זא ,טדערעג ןדײ ןבאה טנאמרעד ןביוא ןיוש באה׳כ

 ראפ טלאה ךיא .ץישעבײא ףלאװ ׳ר ,הבושת לעב םעד ןעמעשראפ ראפ טאג ןופ

 א ןאראפ זיא ,והילא קחצי ׳ר ,ןוז ןײז ןופ הבצמ רעד ףיוא זא ,ןבעגוצנא קיטיונ

 ובאב ודוע ול ךלה ףלח יכ״ :ןיא סײוא ךיז טקירד סאװ ,םעד ףיוא זמר רעשוריפב

 ה״בצנת ק״פל ר״פ״כ״י ם״ו״ח״ר אוהו תנש ןװשה ׳ו ק״ש םױב הנש םירשע ןבכ

 רעד ןיא רעיורט ןקראטש ןםורעגסיורא טאה טײט ןײז .(1804 ראי סאד זיא סאד)

 תונבר אסכ סאד ןעמונראפ ןראי עטצעל יד טאה רע וװ ,הדע רעשידײ רעצנאג

 .ץינעמסיט ןיא ,טאטש רעזדנוא ןיא ןדײ יד ןשיװצ ךיוא ןוא

 — ץיװאראה שיא יולה ־גיוביל הירא ׳ר כרה
 ("״םימשב־ירה״ לעב רעד)

 .1844 ראי ןיא ןבראטשעג ,1760 ראי ןיא ןריובעג

 500 ךרע ןא טימ ןביוהעגנא ךיז טאה ץיװאראה החפשמ רעד ןופ עטכישעג יד
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 ץ י נ מ סי ט

 טניװועג ןטײצ ענעי ןיא טאה (עימעהאב) ץיװאראה טאטש רעד ןיא .קירוצ ראי

 ןעמונעגנא טאה רעכלעװ ,יולה השמ ןב והיעשי ,םימש־ארי ןוא רשוע רעשידײ א

 .1517 ראי ןיא רע זיא ןבראטשעג .טניוװעג טאה רע װו ,טאטש רעד ןופ ןעמאנ םעד

 ןיא טמשעג ןבאה סאװ ,ץיװאראה תוחפשמ־םינבר עטמיראב יד ןעמאטש םיא ןופ

 זיא װאלםינאטס ןיא החפשמ רעד ןופ בר רעטשרע רעד .רעדנעל ןוא טעטש ךס א

 ןוז א ,(ןפורעג טראד םיא ןעמ טאה יוזא) רעטש־יע רעד שובײל הירא ׳ר ןעװעג

 הירא ׳ר .רעגרובמאה לקיציא ׳ר ןופ לקינײא ןא ןוא רזעילא ׳ר בר ןטנאקאב ןופ

 ־ראפ ןוא 1784 ראי ןיא װאלסינאטס ןיא בר סלא ןראװעג ןעמונעגפיוא זיא שובײל

 תונברה אסכ סאד זיא ןא ןאד ןופ .1844 ראי ןזיב טראד תונברה אסכ סאד ןעמונ

 טשינ זיא שובײל הירא ׳ר .ראי 155 ןופ ךשמ ןיא השוריב ןעגנאגעגרעביא טראד

 הביבס רעד ןופ טעטש עקינײא ןיא דיוא ראנ װאלסינאטס ןיא זיולב בר ןעװעג

 קידנעײז טלא .תונורשכ עסיורג ןזיװעגסיורא רע טאה רעגנױ ראג סלא ןיוש .טראד

 עטצעל יד ןיא .הארוה־רתיה ארגיא םלושמ ׳ר ײב ןעמוקאב ןיוש רע טאה ראי 20

 ןיא רע זיא ןבראטשעג .ץינעמסיט ןיא טצעזאב ךיז רע טאה ןבעל ןײז ןופ ןראי

 א ןעװעג זיא שובײל הירא ׳ר .ראי 84 ןופ רעטלע ןיא 1844 ראי ןיא ץינעמסיט

 ץנארעלאט טימ ךיז רע טאה ןגעקאד .טפמעקאב טאה רע סאװ ,םזידיסה ןופ רענגעק

 עלופטרעװ ךיז ךאנ טזאלעגרעביא טאה רע .גנוגעװאב־הלכשה רעד וצ ןגיוצאב

 ןטפירש ענײז ןופ ענײק ןענעז ןבעל ןײז ראפ .הרות רעד ףיוא םישוריפ ןוא ןטפירש

 ךרוד ןראװעג טנגייאעגוצ ןענעז ענייז ןטפירש עקינייא .קורד ןיא ןענישרעד טשינ

 ןײז ךאנ ןראי ךם א .ןעמאנ רעייז רעטנוא טקורדעגפא ייז ןבאה סאװ ,ערעדנא

 א ןבירשעגרעביא (לאפמאיראמ ןופ בר) רזעילא ׳ר לקינײא ןײז טאה הריטפ

 .(1876) ״הירא ינפ״ .נ.א רפס א ןיא טקורדעגפא ןוא םישוריפ ענײז ןופ לײט ןםיװעג

 ,טנכײצראפ האװצ ןײז ןיא ןוא שטנעמ רענעדײשאב א רעײז ןעװעג זיא הירא ד

 ־ראפ ןײז ןבאה םישרױ ענײז .םיחבש ןײק ןבײרש טשינ הבצמ ןײז ףיוא לאז׳מ זא

 זיא רע ןראי עכלעװ ןיא ןוא ןעמאנ ןײז ןבירשעגפיוא זיולב ןוא טליפרעד גנאל

 ןיא תונברה אסכ סאד טאה הריטפ ןײז ךאנ .זײרק רעצינעמסיט ןיא בר ןעװעג

 .ל״ז רכששי פלושמ ׳ר ןוז ןײז ןעמונעגרעביא ץינעמסיט

 ל״ז רבששי םלושמ ׳ר

 ךיז טראד ,1805 ראי ןיא װאלסינאטס ןיא ןראװעג ןריובעג זיא םלושמ ׳ר

 ןעמונעגפיוא רע זיא ראי 22 ןראװעג טלא זיא רע ןעװ .הרות טנרעלעג ןוא ןגיוצרעד

 ךרע ןא תונברה־אסכ םאד ןעמונראפ טאה דע װו ,ץעשזולאז ןיא בר סלא ןראװעג
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 ,ץינעמסיט ןײק רעבירא 1842 ראי ןיא זיא שובײל הירא ׳ר רעטאפ ןײז ןעװ .ראי 13

 .ראי 2 ןופ ךשמ ןיא בר ןעװעג טראד ןוא ןעגנאגעגכאנ םיא רע זיא

 טכארבעג חוכ טימ הליהק רעװאלסינאטס יד םיא טאה רעטאפ ןײז ןופ טױט ןכאנ

 רעבא טאה הליהק רעצינעמסיט יד .בר סלא טרינימאנ םיא ןוא װאלסינאטס ןײק

 ןיא ,בתכ א ףױא ךיז קידנפורראפ ,ץיגעמסיט ןײק ןעמוקקירוצ לאז רע זא טגנאלראפ

 רע .ץינעמסיט ןיא בר ראי 10 ןײז וצ ןעװעג בײחתמ טאהעג ךיז טאה רע ןכלעװ

 ןעמוקעג רכששי םלושמ ׳ר זיא 1883 ראי ןיא .װאלסינאטס ןיא ןבילבעג רעבא זיא

 רעצינעמסיט סלא ןעמענפיוא לואש ׳ר ןוז ןײז לאז׳מ ןטעבעג ןוא ץינעמסיט ןײק

 טכאמעג לטבמ ןוא ןעמוקעג ןגעקטנא השקב ןײז זיא הליהק רעצינעמסיט יד .בר

 .ןראי ןופ ךשמ ןיא ןענופעג ײז ײב ךיז טאה סאװ ,בתכ םעד

 ןוא דגנתמ א ןעװעג ,שובײל הירא ׳ר רעטאפ ןײז יװ ,זיא רכששי םלושמ ׳ר

 ךיוא זיא סע .ץנארעלאט רעסיװעג א טימ גנוגעװאב־הלכשה רעד וצ ןגיוצאב ךיז

 .טפאשנסיװ עכעלטלעװ ןרידוטש טימ ןעמונראפ ךיוא ךיז טאה ןײלא רע זא ,טנאקאב

 ןיא ןעזנא סיורג ןפאשעג םיא ןבאה ןשינעטנעק ענײז .(״םירע יתש ןיב״ לסערק .ג)

 ערעדנא ןיא ןה אפוג טאטש ןיא ןה גגורעקלעפאב רעשידײ רעד ןופ ןזײרק עלא

 .1889 ראי ןיא םלושמ ׳ר זיא ןראװעג רטפנ .תומוקמ

 (1913—1832) ץיװאראה שיא יולה לואש ׳ר

 םעדכאנ .ענאלעיז עשטסוא ןיא בר ןעװעג 1883—1954 ןראי יד ןיא זיא לואש ׳ר

 םגה .1913 ראי ןזיב בר ןעװעג זיא רע װו ,ץינעמסיט ןייק ןראפעגרעבירא רע זיא

 טשינ רע טאה ,םכח דימלת רעסיורג א ןעװעג שטנעמ רעגנױ סלא ןיוש זיא רע

 טעטכאפעג תופתושב ןבאה ל״ז קחצי ׳ר רעדורב ןײז טימ רע .בר ןרעװ ןופ טרעלקעג

 סורא טײצ רעסיװעג א ןיא .תוחפשמ ערעײז ראפ הנױח ןגיוצעג ןופרעד ןוא טוג א

 זיא רעדיװ לואש ׳ר .ענװארושז ןיא ןײד ןוא עיניטוא ןיא בר ןראװעג קהצי ׳ר זיא

 ,ץינעמסיט ןיא רעטעפש ןוא (1883 זיב 1854 ןופ) ענאלעיז עשטסוא זיא בר ןראװעג

 .(1913) הריטפ ןײז זיב תונברה אסכ סאד ןעמונראפ טאה רע װו

 ןוא ״שאר םימשב״ ת״וש רפס א ןבעגעגסיורא 1871 ראי ןיא טאה לואש ׳ר

 .״העמד ןיע״ .נ.א ל״ז םלושמ ׳ר רעטאפ םעד דובכל דפסה ןײז טקורדעגפא ךיוא

 ־נגלאפ טריםאפ טאה ץינעמסיט ןיא בר ןעװעג זיא לואש ׳ר ןעװ טײצ רעד ןיא

 יקסװאלרא ףארג םוצ טרעהעג טאה םאװ ,ץיװאקשאל טאטש רעד ןיא :לאפ רעקיד

 .ןדײ ןטדמשעג א ךרוד ןראװעג טריפעגנא זיא סאװ ,קירבאפ־ןװײה א ןעװעג זיא

 טשינ ןעמאנ ןײז רע טאה ךיז ןדמש ןכאנ איפא ןוא זאמיונ ןסײהעג טאה דײ רעד
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 ןוא רעװאלסינאטס ןעװעג ןענעז ןװײה יד ןופ רעמענפא־טפיוה יד .טרעדנעעג

 א ןעװעג זיא קירבאפ־ןװײה רעד ןיא רעטמאאב רעטײװצ א .ןדײ רעצינעמסיט

 ,העידי א ןעגנאגרעד זיא בר רעװאלסינאטס םוצ .שלעזיימ לאיזוע ,דיי רעװעשראװ

 םוצ ףתוש א ךיוא ךאנ ,קירבאפ רעד ןופ ראטקעריד רעד זיולב טשינ זיא ןאמיונ זא

 .״הריכמ רטש״ א ןבײרש חספ ןדעי ראפ רע ףראד רעביראד ןוא ,ןטפעשעג ספארג

 רעד ןופ ןװײה יד ןפיוק וצ ףיוא רוסיא ןא ןבעגעגסיורא ןאד טאה בר רעד

 טימ ןאמיונ .טלדנאהעג יוזא טאה לואש ׳ר בר רעצינעמסיט רעד ךיוא .קירבאפ

 װאלסינאטס ןופ םינבר ײװצ יד זא ,רארוקארפ םוצ ןבעגעגרעביא ןבאה ןשלעזײמ

 ףארג ןופ קירבאפ־ןװײה רעד ףיוא םרח א טגײלעגפיורא ןבאה ץינעמםיט ןוא

 ־ןװײה עשידײ ײװצ ןופ עגירטניא ןא זיא סאד זא ,ןבעגעגוצ ײברעד ןוא ;יקסװאלרא

 ־ארפ רעד .םימעט־ץנערוקנאק בילוצ ,דלעפדלאג ןוא ןאמרעביל — .ןטנאקירבאפ

 רעכעלטכידעג וצ ןגיוצעגוצ םירחוס עדײב ךיוא ןוא םינבר עדײב טאה רארוק

 ןעמוקעג טלאמעד זיא׳ס ןכלעװ ראפ ,םרח א ןפראװ ראפ טײקכעלטראװטנאראפ

 יד .טכירעג ןריוװשעג א ראפ ןעמוקעגראפ זיא טפשמ רעד .ףארטש עסיורג א

 םינבר יד .רעפרעד עקימורא יד ןופ ןרעיופ 12 ןעװעג ןענעז רעטכיר ענעריוװשעג

 רעטכיר ענעריוװשעג יד ןבאה סרעדנוזאב ,הכלה רעד טימ טקידײטראפ ךיז ןבאה

 טאה םאװ ,בר רעעצינעמסיט ןופ ןעגנוריפסיוא יד וצ טרעהעגוצ ךיז פאזקרעמפױא

 ־סגנוײרפאב א ןגארטעגסיורא ןבאה ײז .הרות רעד ןופ םיניד יד ףיוא טציטשעג ךיז

 זיא ןאמרעביל זיולב .םירחוס יד ןופ םענײא ףיוא ןוא םינבר יד ףיוא לײטרוא

 טאה ץנאטסניא־טכירעג ערעכעה א סאװ ,הסיפת ראי א טימ ןראװעג טפארטשאב

 .טכאמעג לטבמ רעטעפש

 בר ןעװעג זיא סאװ ,שובײל הירא םײח ׳ר :ןיז ײװצ טאהעג טאה לואש ׳ר

 ,סחנפ ׳ר ןוא ,״הירא ײח״ ת״וש ןוא ״ןיבוריע ןוקית״ רפס ןופ רבחמ ןוא עקארק ןיא

 .ןישטארב ןיא ןוא עװאר ןיא הבישי שאר ןעװעג זיא סאװ

 ל״צז רעגאה ףסױ ברה
 ׳ר .1878 ראי ןיא (עיצילאג) װאטאלבאז ןיא ןראװעג ןריובעג זיא ףסױ ׳ר

 עיצילאג ןיא רעגאה החפשמ־םינואג רעטמיראב רעד ןופ טמאטשעג טאה ףםױ

 ןופ לדנעמ םחנמ ׳ר קידצ ןםיורג ןופ ןעמוקעגסיורא זיא םאװ ,עניװאקוב ןיא ןוא

 אסכ סאד טאה הריטפ ןײז ךאנ .תונברה אםכ סאד ןעמונראפ טאה רע וװ ,װאסאק

 טאה הריטפ סדוד ךאנ .(עקדוד) דוד ׳ר ןוז ןײז ןעמונעגרעביא װאסאק ןיא תונברה

 ,(עלעקנעי) בקעי ׳ר — דוד ׳ר ןופ רוכב רעד ןעמונעגרעביא טראד תונבר אסכ סאד
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 ל״ז רעגאה ףסױ ׳ר ברה

 .לדנעמ םחנמ ׳ר דיחי־ןב ןײז וצ ןעגנאגעגרעביא זיא תונברח אסכ סאד ןכלעװ ןופ

 טאהעג ךיוא טאה םחנמ ׳ר .רעגאה ףסױ ׳ר ןעװעג זיא ןיז 5 סלדנעמ םחנמ ןופ רענײא

 .רעטכעט 4

 טמט־עג לרוחב גנױ סלא ןיוט־ ןוא זיוה סרעטאפ ןײז ןיא טנרעלעג טאה ףסױ ׳ר

 רעטכאט רעד טימ טאהעג הנותח ףסױ ׳ר טאה ראי 17 קידנרעװ טלא .תונדמל ןײז טימ

 ,(ץינעמסיט ןופ קחצי ׳ר סלא טנאקאב) ןעטאק קהצי ׳ר ר״ומדא רעצ־׳נעמסיט ןופ

 יראה םידיסה ענײז ןוא ןראװעג רטפנ לקחצי ׳ר זיא 1906 ראי ןיא .תלכ־ג־מה לדבכױ

 ,םינפ־תרדה א דײ א ןעװעג זיא לפסװ •־ר .יבר רעײז סלא ןפסױ ׳ר ןפורעגסיוא

 ךיוא ראנ םידיסח ענײז ײב זיולב טט־ינ ןעװעג טבילאב זיא דע .ןדמל רעסיורג א

 ־ירבד ןגאז םידיסה ענײז ראפ רע געלפ תבמ־ רעדעי ,ץינעמסיט־ישנא עלא ײב

 .דובכה־תארי סיורג טימ ןרעװ טרעהעגסיוא ןגעלפ סאװ ,הרות

 טימ ריע זיא ,המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םײב ,1914 ראי ןיא

 יד זיב ןבילבראפ טראד ןוא ןיװ ןײק ןראפעגרעביא רעדניק ײװצ ןוא יורפ ןײז

 ןײק טרעקעגמוא ךיז טאה ףסױ ׳ר ןעװ .ןגױצעגקירוצ ךיז ןבאה ןעײמרא עט־יסור

 ,זיא סאװ ןײד רעד .ןײד א ןא ןוא בר א ןא טאטט־ יד ןפארטעג רע טאה ,ץינעמסיט

 ןעמונעגפיוא ,ץױואראה ט־יא ױלה לוא־ג־ ׳ר בר רעצינעמסיט ןופ הריטפ רעד ךאנ

 טזאלראפ ,(1914) גירק טלעװ ןט־ג־רע ןופ ךורבסױא ןטימ ,טאה בר סלא ןראװעג
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 ץינמסיט

 ןעממעגפױא םדוק ןפסוי ׳ר טאה הליהק יד .ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ ןוא טאטש יד

 טגאזעגפא ךיז טאה ץיװאראה לואש ׳ר ןופ ןוז רעד ןעװ ,רעטעפש ןוא ןײד סלא

 רעצינעמסיט סלא ןראװעג טמיטשאב ףסױ ׳ר זיא ,(1926) הקזח־םינבר רעד ןופ

 רעראברעדנװו א ןעװעג ךיוא זיא רע ,בבלנו םימת שיא ןא ןעװעג זיא ףסױ ׳ר בי

 ןײז ןיא ןײז ללפתמ ןרעג םיתב ילעב רעצינעמסיט ןגעלפ רעביראד ןוא ןגנמ־לעב

 רעצינשיװ ןטימ ןײז ללפתמ געלפ רע .תוליפת ענײז ןרעה וצ ידכ ,שרדמה־תיב

 תאירק ןוא ״יח לכ תמשנ״ ןײז ןרעה וצ טאהעג ביל ןעמ טאה סרעדנוזאב ,חסונ

 ןעװעג ןענעז ײז .קחצי ןוא שובײל — ןיז ײװצ טאהעג טאה ףסױ ׳ר .עמש

 ןעװעג ןענעז עדײב .גנודליב רעכעלטלעװ ןיא ךיוא ןוא הרות ןיא םימכח ידימלת

 .ףינס רעצינעמסיט ןטימ טריפעגנא ןוא גנוגעװאב־יחרזמ רעד ןיא םירבח עוױטקא

 רעײז ןוא םינקסע עשיטסינױצ ראפ םײה עײרטעג א ןעװעג זיא זיוה סבר םעד

 ־ספליה רעכעלטפאשלעזעג טימ ןבעגעגפא ךיז טאה לדבכױ ןיצבר יד .טײקיטעט

 הנותח טאה ,שובייל ,ןוז ס׳פסױ ׳ר .םימותי ןוא תוחפשמ עמערא ראפ טײקיטעט

 ־מוא טראד ןוא אריפש יבר רעקסיזארג ןופ רעטכאט א טימ עשראװ ןײק טאהעג

 .םיחצור עשישטײד יד ךרוד ןראװעג טכארבעג

 ןוא ןעלדבכױ טימ ןעמאזוצ ,ל״צז ףסױ ׳ר ,בר רעצינעמםיט רעטצעל רעד

 ןבירטראפ 1942 ראי ןיא רעדרעמ עשישטײד יד ןבאה ,ל׳קחצי ,ןוז ןרעגנױ רעײז

 .טכארבעגמוא טראד ײז ןוא װאלסינאטס ןײק

 עטסטנעאנ ענײז טימ בר רעצינעמסיט ןטצעל פעד ןופ לרוג ןשיגארט ןגעװ

 ףסױ ׳ר טחוש־ רעצינעמסיט ןופ ןוז רעד ,רעסעלפ ־שריה ןבעגעגרעביא רימ טאה

 ינריפעגסיורא ןבאה ןשטײד יד ןעװ ,היאר־דע רעקידעבעל א ןעװעג זיא רע .ל״ז ריאמ

 יד םיא ײב ןסירעגסיוא ,תילט ןיא ןטליהעגנײא ןא שרדמה־תיב ןײז ןופ בר םעד

 .ןײרא הסיפת ןיא ץינעמסיט ןופ ןסאג יד רעביא טריפעג ןטקיטולבראפ א ןוא דראב

 װו ,װאלסינאטס ןײק טרפעגקעװא ןדײ עפורג א ךאנ טימ םיא ןעמ טאה טראד ןופ

 .ןעמוקעגמוא טראד ןופ ןדײ בור ןטימ ןעמאזוצ זיא רע

 (ץינעמסיטמ קחצי ׳ר) ןעטאק קחצי ׳ר

 ראי ןיא װעשטידרעב ןיא ןראװעג ןריובעג זיא ץינעמסיטמ קחצי ׳ר ר״ומדאה

 ןופ טמאטשעג טאה ,ל״צז םײח השמ יבר רעטאפ ןײז .החפשמ רעשינבר א ןיא 1841

 ־רעב ןופ רעביל ׳ר ןסיורג םעד ןופ ןוא רעװארוקסארפ שובײל ׳ר ןופ — ט״שעב

 ןעװ ,1858 ראי ןיא .ןעמאנ־ןעילימאפ ןײז ןעװעג זיא רעביל .(דנאלסור) װעשטיד

 ץענערג יד רעבירא ,רעדירב ײװצ ענײז טימ רע זיא ראי 17 ןעװעג טלא זיא רע

54 



 ר ו כ ז י ר פ ס

 יד ןדיימוצסיוא ידכ .װאיגשעל לטעטש ןיא ,דארב ײב (ךײרטסע) עיצילאג ןײק

 רעדירב עדײב ןוא ןטלאהראפ ךיז רע טאה דארב ןיא .טכילפ־רעטילימ עשיראצ

 ןוא עניװאקוב ןיא ןטלאהראפ ךיז טאה רענײא .רעטײװ ןעגנאגעג ןענעז ענײז

 ךיז טאה רעטײװצ רעד ןוא ןאמםעטאג ףיוא ןעמאנ־ןעילימאפ ןײז טשיוטעג

 <כאה קחצי ׳ר .״יבר רעלאס״ ןפורעג םיא טאה ןעמ 1װ ײמאלאק ןיא ןטלאהראפ

 רעצנאג רעד ןגעװ טלײצרעד םיא ןוא קידצ רעװאינשעל ןראפ טלעטשעג ךיז

 םיא טאה קידצ רעד .ץענערג עשיכײרטסע־שיסור יד ןעלגומש ןטימ ,שינעששעג

 םיא טאה קידצ רעד .ןעװעג םיכסמ טאה קחצי .װאינשעל ןיא ןבײלב וצ ט׳הצעעג

 ןעמאנ־עילימאפ םעד ןעמוקאב טאה קחצי ׳ר ןוא עקירטעמ ןײז וצ ןבירשעגוצ

 יד) .רעטכאט סקידצ ןטימ טאהעג הנותח רע טאה רעטעפש ראי א טימ ...״ןעטאק״

 ןראװעג רטפנ זיא יז .תיקדצ עסיורג א ןעװעג זיא יז .עדלאג ןסײהעג טאה ןיציבר

 ןבאה על׳עושוהי ׳ר יבר רעזלעב רעד ןוא רעװש ןײז .(1925 ראי ןיא ץינעמסיט ןיא

 טענאװ ןופ ,דארב ןיא ןעניוװ ןגיוצעגרעבירא ךיז טאה רע ןוא תוכימס ןבעגעג םיא

 םיא טאה׳מ װו ,ץינעמסיט ןײק ןעמוקעג םורא טײצ רעסיװעג א ןיא ,זיא רע

 1װ ,ןטראג א טימ זיוה סיורג א טפיוקעג רע טאה אד .יבר רעדארב רעד ןפורעג

 .הרות ירבד טנרעלעג טאה רע ןכלעװ ןיא ,שרדמה־תיב סיורג א טיובעגפיוא טאה רע

 ־דימלת רעסיורג סלא ,יבר דעצינעמסיט סלא ןראװעג םסרופמ לענש ץנאג זיא רע

 יד ןיא ךיוא ןוא ץינעמסיט ןיא .״האופר רפם״ סמ״במר ןופ רענעק רעטוג ןוא םכח

 ךעלגעט־גאט ןעמ טאה זיוה ןײז ראפ .םידיסח ליפ טאהעג רע טאה טעטש עקימורא

 װו ןופ ןעמוק ןגעלפ עכלעװ ,םידיסח ענײז ןופ רענעגעװ ןוא דרעפ ןײטש ןעזעג

 םיא ןופ ןעמוקאב וצ רעדא ,תוצע ענײז ,הרות־ירבד םיא ןופ ןרעה וצ ידכ ,טײװ

 .האופר א סעפע

 ןענװאד ןעמוק ןגעלפ םיבוט־םױ ערעדנא ןיא ךיוא ןוא םיארונ םימי יד ןיא

 ערעדנא ןופ םידיסח רעקילדנעצ ךיוא ,עשיטאטש רעסיוא ,שרדמה־תיב ןייז ןיא

 ןעװעג זיא סאװ ,״דיסח רעװאראפאט״ םעד ןרעה וצ ידכ ,ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןופ ןעמ געלפ הרות־תחמש רעדעי .ןעגניז ןוא ןענװאד םענײש ןײז טימ טמיראב

 יד וצ ,ןיבר םוצ טאטש רעד רעביא ס׳הרות־ירפס יד טימ ןעײג םישרדמ־יתב עלא

 זיא ל״צז לסיתמ ׳ר רוכב רעד :רעטכעט ר ןוא ןיז 4 טאהעג טאה קחצי ׳ר .תופקה

 ןבילבראפ רע זיא גירק־טלעװ ןטשרע םעדךאנ .יבר רעצשירטסנאמ רעד ןעװעג

 רעד ףיוא ״ןינמ״ םענעגײא ןא טאהעג ךיוא רע טאה אד .װאלסינאטס ןיא ןעניוװ

 ןוא טבילאב קראטש ןוא םכה־דימלת רעסיורג א ןעװעג זיא רע .סאג־רעצילעה

 ערעדנא ןיא ךיוא ראנ ,טאטש־ןיוװ ןײז ןיא םידיסח ענײז ײב זיולב טשינ ,טצעשעג
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 הנותח טאה ,םײח המלש ,ןוז רעטײװצ רעד .ץינעמסיט זיא סרעדנוזאב ןוא ,טעטש

 רעדורב םרעטאפ ןײז ןופ רעטכאט א — ןיבר רעלאס ןופ רעטכאט רעד טימ טאהענ

 רעטדעפ ןײז .רחוס א ןראװעג זיא ליכעמ ׳ר ןוז רעטירד סקחצי ׳ר ײמאלאק ןיא

 ןיא רחוס םענעעזעגנא ןא ןופ רעטכאט א טימ טאהעג הנותה טאה למירפא ׳ר ןוז

 .טצעזאב טראד ךיז ןוא ,ץעלעיב

 ןופ יבר א טימ טאהעג הנותח טאה ,האל הקבר ,רעטכאט עטםטלע סלקחצי ׳ר

 רענילישזד ןטימ טאהעג הנותח טאה ,לרעס רעטכאט עטײװצ יד .(דנאלסור) ׳ילאמ

 טאהעג הנותח טאה ,הרובד ,רעטכאט עטירד יד .װאנאשכ ןיא טניוװעג ןוא יבר

 ןוז א טימ טאהעג הנותח טאה ,דבכױ ,רעטכאט עטרעפ יד .טיצנאל ןיא יבר א טימ

 רעטעפש זיא םאװ ,רעגאה ףסױ ׳ר ,בר רעװאטאלבאז ,רעגאה לדנעמ םחנמ ׳ר ןופ

 ןיא ןה ,הרות ןיא ןה עטנרעלעג סלא טמשעג טאה דבכױ .ץינעמםיט ןיא בר ןראװעג

 א טימ טאהעג הנותח טאה ,לחר ,רעטכאט עטפניפ יד .טפאשנסיװ רעכעלטלעױ

 ןופ החפשמ רעשינבר רעטנאקאב רעד ןופ טמאטשעג טאה סאװ ,ןליופ ןופ יבר

 עקארק ןיא רחוס א טימ טאהעג הנותה טאה ,לדאה ,רעטכאט עטסקעז יד .ץענילגאמ

 טאהעג הנותח טאה ,עלעטנעי ,רעדיװ רעטכאט עטעביז יד ,טצעזאב טראד ךיז ןוא

 סאװ ,יבר דעניטוא רעד ,רעגאה םײח ׳ר — ןוז א סרעגאה לדנעמ םחנמ ׳ר טימ

 רטפנ זיא לדנעמ םחנמ ׳ר .ףיוה ןשײבר רעניטוא ןטגאקאב םעד טעדנירגעג טאה

 ןוא ,ןבעל סרעטאפ םײב דאנ ,המהלמ־טלעװ רעטשרע רעד ראפ ךאנ ןראװעג

 ןראװעג ןגױצרעד ןענעז עכלעװ ,רעטכאט א ןוא ןוז א — רעדניק ײװצ טמותיראפ

 םעדײא ןא ןעװעג זיא קחצי ׳ר ןוז רעד .ל׳׳ז םײח ׳ר יבר רעניטוא םעד ,ןדייז םײב

 ןעװעג ראי ןעצ רעכעה ןוא װאכילאב ןופ ר״ומדא ,װאלרעפ םײח המלש ׳ר ןופ

 יד ןיא ןעמוקעגמוא רע זיא (רעבאטקא) 1942 ראי ןיא .ץאמאלט ןיא ארתאד־ארמ

 ־ארק ןטמיראב ןטימ טאהעג הנותה טאה רעטכאט יד .ץעשזלעב ןיא ןרעמאק־זאג

 .(רעגאה שובײל ׳ר ןופ ןבעגעגרעביא) .סוקראמ לדױ ,דיגמ ןעװעק

 טכארבעג טראד ןוא ץינעמסיט ןיא ןראװעג רטפנ זיא ץינעמסיטמ קחצי ׳ר

 ןעמוקעג ןענעז היװל ןײז וצ .(1904) ד״סרת ןװשח ד״כ לארשי רבק וצ ןראװעג

 יד .תומוקמ עטײװ ןופ ךיוא ןוא טנעגעג רעטנעאנ רעד ןופ םידיסח ןוא םינבר ליפ

 רעד ןיא טקילײטאב ךיז טאה ,ןטסירק ײס ןוא ןדײ ײס ,ץינעמסיט ןופ רעניוװנײא

 סלא ןסאלשעג ןעװעג ןענעז טאטש ןיא ןטאטשראװ ןוא ןטפעשעג עלא .היװל

 טניורקיעג םידיסח ענײז ןבאה טיוט ןייז ךאנ .רעיורט םעניימעגלא ןופ קורדסײא

 ־טלעװ ןטשרע ןכאנ זיא סאװ ,רעגאה ףסױ ׳ר ,םעדײא ןײז יבר רעצינעמסיט סלא

 דעםיורג רעצנאג רעד ןופ .בר רעצינעמסיט סלא ןראעװעג טמיטשאב ךיוא גירק
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 רעצשירטסנאמ רעד ,לסיתאמ ןופ ןוז א — לקיגײא ןײא זיולב ךאנ טבעל החפשמ

 .יבר

 ןעטאק בײל הירא ןורהא ברה
 ־דימלת רעסיורג א ןעװעג רעטלע רעירפ ןײז ןיא ןיוש זיא הירא ןורהא ברה

 טאה רע װו ,ץילעיב ןיא טניוװעג רע טאה המחלמ־טלעװ רעטײװצ דעד ראפ .םכח

 עטײװצ יד .רענרעל עריא טימ טמשעג טאה סאװ ,הבישי רעסיורג א טימ טריפעגנא

 ןײז טימ רע ןיהוװ ,ריביס ףיוא סבעלעגרעביא הירא ןורהא ׳ר טאה המחלמ־טלעװ

 זיא רע ראנ יװ ,גירק ןכאנ .ןראװעג טקישראפ ןענעז רעדניק ײרד ןוא ױרפ

 ךיז הגאבראפנטאר םעד טזאלראפ רע טאה ,גנוקישראפ רעד ןופ ןראװעג טײרפאב

 ןרעדניל ןטימ ןבעגעגפא ךיז ,(דנאלשטײד) ואכאד ןיא טײצ עסיװעג א ןטלאהראפ

 רעוט רעװיטקא ןא ןעװעג ךיוא טלאמעד זיא רע .הטילפה־תיראש רעד ןופ טיונ יד

 ראי ןיא .טרפב טאניבאר רענעכנימ ןיא ןוא ללכב דנאלשטײד ןיא םינברה תדוגא ןיא

 רעצשירטסנאמ סלא קראי־ױנ ןיא טצעזאב ךיז ,דנאלשטײד טזאלראפ רע טאה 1949

 ,דובכ סיורג טימ ןראװעג ןעמונעגפיוא זיא רע װו ,״והיתתמ ינב״ תסנכה תיב םײב יבר

 .המכח ןוא הרות ןײז טימ טנידראפ ךיז טאה רע ןכלעװ ףױא

 (לשימעשפ ןיא 1854 .בעו) ל״ז סייהסאש המלש סחנפ ׳ר ברה

 רעגנױ סלא ךאנ .ל״ז שיקלעמש קחצי ׳ר בר ןופ דימלת א ןעװעג זיא סחנפ ׳ר

 ־עיגי טימ הרות ןענרעל וצ גנוריסערעטניאראפ א ןזיװעגסיורא רע טאה ריהב

 — טאטש־ןריובעג ןײז ןיא תומילשב ןריפכרוד תבש ןדעי געלפ רע סאװ ,סעקינמיפכ

 ןגיוצעגרעבירא ךיז טאה רע ןיהװו ,ענמידאר ןײק רע טאה טאהעג הגותח .לשימעשפ

 רעסיװעג א ןיא .תבש ןדעי ״ךמע״ טימ הרות ןענרעל סאד ןעװעג ךישממ טראד ןוא

 ענײז היגמ רעקיטראד ןראװעג ןוא גרעבמעל ןיא טצעזאב ךיז רע טאה פורא טײצ

 ןטעבראפ געלפ רע ןיהװו ,םישרדמ־יתב ענעדישראפ ןיא ןטלאהעג רע טאה תושרד

 העלופאפ רעײז ןעװעג זיא רע לײװ ,ןרעװ

 װאטאלבאז ןופ .װאטאלבאז ןיא דיגמ ןעװעג רע זיא 1897—1894 ןראי יד ןיא

 ךורבסיוא ןזיב דיגמ ןעװעג זיא רע װו ,ץינעמסיט ןייק טרעקעגמוא ךיז רע טאה

 ןײק ןגױצעגרעביא דיז רע טאה ץינעמסיט ןופ .המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ןופ

 ״םיחא תדוגא״ תסנכה תיב ןיא טנשרדעג ןוא טגװאדעג רע טאה אד .װאלסינאטס

 טפא געלפ ןוא ןסעגראפ טשינ רע טאה ץינעמסיט ן־־א ךיוא .(לוש סדיגמ םעד)

 סלצרעה ר״ד ןופ רעגנעהנא רעקראטש א ןעװעג זיא רע .ןענשרד ןעמוקפארא
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 טימ ןטכאלפעגכרוד קידלכש ןעװעג תושרד ענײז ןענעז רעביראד ןוא עײדיא

 .ןעקנאדעג עשיטסינױצ

 ל״ז ןײד עיציא ׳ר
 שיא יולה לואש ׳ר ןעװ ,ןראי יד ןיא ץינעמסיט ןיא ןײד ןעװעג זיא עיציא ׳ר

 א ןעװעג זיא עיציא ׳ר .(1913—1883) ץינעמסיט ןיא בר ןעװעג זיא ץיװאראה

 ־ךרד ךיז וצ ןפורעגסיורא טאה ןיוש ןעזסיוא רעכעלרעסיוא ןײז .ןדמל רעסיודג

 עגנאל ענײש ענײז ,דראב עארג־זײרג עגנאל עלאמש ןײז ,רוגיפ עכיוה ןײז .ץרא

 ןענאטשאב זיא השבלה ןײז .רעבושח ךאנ טכאמעג םינפ־תרדה ןײז ןבאה תואיפ

 עסײװ ,ןזיוה עצרוק ,לטראג ןטײרב א ,עטאפאק רענעדײז רעקיצנאלג א ןופ

 ןיא ןעגװאד ןײג רע געלפ ןגראמירפ רעדעי .ןשאמאק עצראװש טימ ןקאז עכיוה

 ןבאה סאװ ,םירוחב עגנױ טימ ןוא ןדײ ערעטלע טימ הרות ןענרעל ןוא ןײרא זיולק

 ןופ שארב ןציז דימת רע געלפ קנעדעג ךיא טיול .ןענרעל וצ ךיז םיא ײב טראגעג

 סאװ ,םירפס טימ קנאש עכיוה א ןענאטשעג זיא םיא רעטניה ןוא םידימלת ענײז

 ןיא .טנאװ רעד ןופ טײרב רעצנאג רעד ריעביא ןוא טיפוס ןזיב ןגיוצעג ךיז טאה

 ןריפכרוד ןוא תולאש ןענקספ ,רעגייזא 12 זיב ןעגנערבראפ בור׳ס רע געלפ זיולק

 רע לײװ ,ןדירפוצ ןייז םידדצ עדײב דימת ןגעלפ ןיד־קספ ןײז ןופ .ס׳הרות־ןיד

 ליפ טימ ןעװעג ןענעז ןעגנודנירגאב ענײז ןוא חומ ןפראש א רעײז טאהעג טאה

 .המכח

 ןוא המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ראפ ןראװעג רטפנ זיא ןײד עיציא ׳ר

 יד וװ ,ץינעמסיט — טאטש רעטבילאב ןײז ןיא לארשי־רבק וצ ןראװעג טכארבעג

 רע ןכלעװ ףיוא הובכ ןטצעל םעד ןבעגעגפא זײװנסאמ םיא ןבאה םיבשות עשידײ

 .ןבעל םײב טנידראפ רשכ ךיז טאה
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 ץינעמסיט ןיא םידמלמ ןוא םיטחוש

 (להאײ דוד) טחוש עידוד ׳ר

 .ץינעמסיט ןיא טחוש רעטסטלע רעד ןעװעג זיא (להאװ דוד) טחוש עידוד ׳ר

 ןוא דראב רעסײװ רעטײרב א טימ ,רעטסעפ .רעכיוה א ,םינפ־תרדה א טימ דײ א

 ־סיורא רע טאה השבלה ןוא ןעזסיוא ןכעלרעסיוא ןייז טימ .תואיפ עגנאל ענײש

 םענעשולפ ןצראװש א ןגארטעג דימת טאה רע .ץרא־ךרד ןסיװעג א ךיז וצ ןפורעג

 .ןשטאל עבלאה טימ ןקאז עגנאל ,עסײװ ,ינק יד זיב ןזיוה ,ןדנאר עטײרב טימ טוה

 ןײז טימ .תונכשב טניוװעג ןבאה רימ לײװ ,טנעקעג ךעלנעזרעפ םיא באה ךיא

 .לוש ןײא ןיא טנרעלעג וליפא ךיא באה ,לקיב חספ ,לקינײא

 ,עלעיצעפס טאהעג טאה רע װו ,םענײז ףיוה ןפיוא ןטכעש רע געלפ תופוע

 ןיא טריפעג הטיחש יד רע טאה רעבא ללכ ךרדב .ןעגנוטכירנײא ,קעװצ םעד לצ

 טפא געלפ ןוא ןגנמ־לעב רעסיורג א ןעװעג זיא עידוד .זיוה־טכעש ןשיטאטש

 םײב טראװעג ןרעג ןבאה םיללפתמ יד סאװ ףיוא ,דומע ןראפ זיולק ןיא ןענװאד

 ...טאטש ןיא תובישה ןײז טרעסערגראפ טאה סאד .ןענװאד

 טחוש לײײפ ׳ר
 ןיא טחוש ןראי ךס א ןעװעג זיא (רעטכעש לװײפ) ל״ז טחוש לװײפ ׳ר

 רעסיורג א ןוא ליכשמ א ,םכח־דימלת א דײ א ןעװעג זיא לװײפ ׳ר .ץינעמסיט

 ןעװעג ןטײצ ענײז ןיא זיא םזידיסח) דיסח ןײק ןעװעג טשינ זיא רע םגה .ױנע

 טאהעג םזידיסח רעד טאה ץינעמסיט ןיא ךיוא .עיצילאג ןיא טײרפשראפ קראטש

 רעד ןופ ןטכיש עלא .טאטש ןיא ןעװעג טבילאב קראטש רע זיא ,(רעגנעהנא ךס א

 .ץרא־ךרד סיורג טימ םיא וצ ןגיוצאב ךיז ןבאה טאטש ןיא גנורעקלעפאב רעשידײ

 ןוא טחוש ןײז וצ ןופ טגאזעגפא ךיז רע טאה רעטלע רעד ףיוא ןעװעג זיא ריע ןעװ

 רע טאה ןיז ענײז .הרות טאטש ןײז ןופ םירוחב יד ןענרעל טימ ןבעגעגפא ךיז

 עכעלטלעװ ןענרעל וצ טכעלגעמרעד ײז קיטײצכײלג ןוא הרות יכרדב טריפעג

 ,ןגיוצעגרעביא ךיז טאה רע ןיהוװ ,װאלסינאטס ןיא רע זיא ןבראטשעג .םידומיל

 .טניוװעג טראד ןבאה ןיז ענײז לײװ
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 ץינ מסי ט

 טחוש םײח ׳ר
 רעד ראפ ךאנ ןראי ךס א ץינעמסיט ןיא טחוש ןעװעג זיא ל״ז טחוש םײח ׳ר

 הנמלא יד טאה טיוט ןײז ךאנ .ןבראטשעג גנױ ראג זיא דע .המחלמ־טלעװ רעטשרע

 םישרױ ןײק ןענעז רעביראד .ץינעמסיט טזאלראפ רעדניק ענײלק ראג ךאנ עריא טימ

 .ןבילבעג טשינ ץינעמסיט ןיא םיא ןופ

 טחוש ריאמ עיסמ ׳ר
 ןראװעג ןעמונעגפיוא זיא (רעסעלפ ריאמ עיסױ) ל״ז טחוש ריאמ עיסױ ׳ר

 ־טלעװ רעטשרע רעד ךאנ .1926—1925 ןראי יד ןיא טחוש סלא ץינעמסיט ןיא

 טמעראראפ קראטש ןעװעג ץינעמסיט ןיא גנורעקלעפאב עשידײ יד זיא המחלמ

 ץינעמסיט ןײק .טחוש ןײא יװ רעמ ןטלאהוצסױא דנאטשמיא ןעװעג טשינ זיא ןוא

 .װאלסינאטס ןופ הביבס רעד ןיא לטעטש ןײלק א — ץעסיל ןופ ןעמוקעג רע זיא

 א טימ דײ רעקיטפערק א ןעװעג ןראי ערעטלע יד ןיא וליפא זיא ריאמ עיסױ ׳ר

 ןוא רעגולק א ןעװעג זיא רע .תואפ ענײש עגנאל ןוא דראב רעכעליורג־ץראװש

 ־נײרא ךיז רע טאה ,ץינעמסיט ןײק ןעמוקעגנא זיא רע ראנ יװ .דגנתמ רעסיורג א

 ןוא ,ל״ז דלעפנענול המלש ׳ר ,הליהקה־שאר ןטימ טקילפנאק א ןיא טרעטנאלפעג

 ןיא טקנופ סע זיא ןעװעג .ל״ז רעגאה ףסױ ׳ר ,בר רעצינעמסיט ןטימ וליפא ךיוא

 לסיב א טאהעג ךיז טאה ןדײ רעצינעמסיט יד ןופ עגאל עשימאנאקע יד ןעװ ,טײצ א

 ןעק ןעמ זא ,ןטלאהעג רעביראד ןבאה רעײטשראפ־הליהק יד .טרעסעבראפ

 רעד טא .טחוש א ךאנ טכארבעגפארא ןוא טאטש ןיא םיטחוש ײװצ ןקיטפעשאב

 רעטײװצ רעד .להקה־שאר ןוא םיא ןשיװצ תקולהמ סיורג א וצ טריפיעד טאה לאפ

 עיסוי ׳ר .1931—1930 ןראי יד ןיא ץינעמסיט ןיא ןראװעג ןעמונעגפיוא זיא טחוש

 .1942 ראי ןיא ןדײ רעצינעמסיט עלא טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגמוא זיא ריאמ

 טחוש לארשי ׳ר
 .ןאמרעגנױ רענעדײז רעד ןפורעג טאטש ןיא ןעמ טאה ל״ז טחוש לארשי ׳ר

 ןײז רע געלפ םיבוט־םױ יד ןיא .הרות טימ טפאזעגנא ןוא לדײא ןעװעג זיא רע

 הניגנ ןוא חםונ ןײז .דומע ןראפ ןענװאד ןוא רוביצ־חילש רעד שרדמה־תיב ןיא

 ײב טבילאב קראטש ןעװעג זיא רע .םיללפתמ ךס א ןגיוצעגוצ טאה ןענװאד םײב

 ןענעז רעדניק ןוא יורפ ןײז טימ רע .גנורעקלעפאב רעצינעמסיט רעצנאג רעד

 .1942 ראי ןיא םיחצור עשיצאנ יד ךרוד ןראװעג טכארבעגמוא
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 ר ו כ ז י ר פ ס

 טחוש עלעסאי ׳ר

 ־םיט ןיא ןראװעג ןעמונעגפיוא זיא (ןאמאלאס ףסױ) ל״ז טחוש עלעסאי ׳ר

 רע .ןטכעש טרעהעגפיוא טאה ריאמ עיסױ ןעװ ,1935 ראי ןיא טחוש סלא ץיגעמ

 ןופ רעטכאט רעד טימ טאהעג הנותח טאה רע .םעדײא רעצינעמסיט א ןעװעג זיא

 א ןעװעג זיא סאד .רעכאמלטראג סחנפ ׳ר ןופ לקינײא ןא — בארג לשרעה ׳ר

 רעקיאעפ א רעײז ןעװעג זיא עלעסאי ׳ר .ץינעמסיט ןיא החפשמ עשידיסח עטנאקאב

 ןראװעג ןעמונעגפיוא ןיוש רע זיא גנױ גונעג ןעװעג ךאנ זיא רע םגה .שטנעמ

 ןיא רעדניק ענײלק ןוא בײװ ןײז טימ ןעמאזוצ רע זיא ןעמוקעגמוא .טחוש סלא

 .טײצ־האוש רעד

 דמלמ שיװײפ ׳ר
 ןא ןעװעג זיא (ןפורעג םיא ןעמ טאה ,רעלפאלפ שיװײפ) דמלמ שיװײפ ׳ר

 ךימ ןבאה ראי 3 ןראװעג טלא ןיב ךיא ןעװ .ץינעמסיט ןיא דמלמ רענעמונעגנא

 סאד ןעװעג זיא סאד .דמלמ שיװײפ ׳ר ןופ רדח ןיא ןבעגעגנײרא ןרעטלע ענײמ

 סאװ ,זיוה ןגײא ןײז ןיא טריפעג רע טאה רדח סאד .טאטש ןיא רדח עטסערג

 סאװ ,גנוניוװ יד .רעגײז ןסיורג ןטימ לוש־לדיימ רעד רעביאנגעק ןענאטשעג זיא

 ערעסערג סאד .ךוק א טימ ןרעמיצ ײװצ ןופ ןענאטשאב זיא ןעמונראפ טאה שיװײפ ׳ר

 .ןשיט ײװצ ןענאטשעג ןענעז רדח ןיא .רדח סאד ןריפ ןראפ טנידעג טאה רעמיצ

 ןטײװצ םײב ןוא רעדניק ערעסערג טימ ןײלא יבר רעד טנרעלעג טאה שיט ןײא ײב

 .רעדניק ענײלק טימ רעפלעב א טנרעלעג טאה שיט

 רדח סאד ןוא רעדניק ערעײז טקישעג ןרעטלע ךס א ןבאה דמלמ שיװײפ וצ

 רעדניק לײט רעסיװעג א .ןעמאזוצ רעדניק עלא ןעמענוצנײרא גנע וצ ןעװעג זיא

 ךיז ץאלפ גונעג ןעװעג זיא׳ס װו ,ףיוה ןפיוא ןענופעג דימת רעבײאד ךיז טאה

 ־םיורא ןעמ געלפ ,ףיוה ןופ רעדניק עפורג ןײא ןפורעגנײרא ןעמ טאה .ןליפש וצ

 ןופ טנרעלעג ןשיװײפ ׳ר ײב ןבאה םידימלת יד .עפורג עטײװצ א רדח ןופ ןזאל

 יקרפ״ ןענרעל תבש עלא ךיוא ןגעלפ רעדניק ערעטלע יד .י״שר טימ שמוח זיב ב״א

 רעטײװצ א טקיטפעשאב ןעװעג ךיוא זיא ןשיװײפ ׳ר ײב .״ישפנ יכרב״ ןוא ״הובא

 ןגעלפ רדח ןיא .רעדניק ערענעלק יד ןריפמײהא ןוא ןעגנערב געלפ סאװ ,רעפלעב

 ײב הלימ־תירב א וצ ןראװעג טריפעג ןענעז ײז ןעװ ,געט עכעלײרפ ןבאה רעדניק יד

 ראפרעד ןוא ,״עמש־תאירק״ ןענעײל םוצ טאטש ןיא ״סאבעלאב םענײש״ א

 רדח ןופ לגנײ א ןעװ ,הדועס א ןעװארפ טגעלפ׳מ ,גראװסיז ןוא טעברא ןעמוקאב

 ןענאטשאב זיא סאװ ,השרד א ײברעד ןטלאה ןוא שמוח ןענרעל ןביוהעגנא טאה
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 ץינמסיט

 ןיא ןבילבעג רימ זיא גאלאיד אזא ןײא .דניק טײװצ א טימ גאלאיד א ןריפ ןיא

 :ןבעגרעביא אד ,ליפשייב םלא ,לעװ ךיא סאװ ,ןורכז

 טצופעגסיוא החמש־לעב רעד — שיט ןסיורג א ףיוא ןעײטש רעדניק ײװצ

 פארא טגנעה סע ןכלעװ ןופ ,זדלאה ןפיוא טײק רענײש א טימ םישובלמ עײנ ןיא
 .רעגײזנשאט א

 :סיוא טפור רבח ןײז

 ז עלעגנײ ,רעהא םוק —

 .החמש־לעב ןופ רעפטנע ןא ןא טמוק — עלעגנײ ןײק טשינ ןיוש ןיב ךיא —

 ? וטסיב ןעד־סאװ —

 .לרוחב ןײפ ץנאג א ןיוש ןיב ךיא —

 ? ןענרעל ןיוש וטסנעק ,לרוחב ןײפ א ןיוש טסיב וד ביוא —
 .ןענרעל ןיוש ךיא ןעק יאדװא —

 ? ןיוש וטסנרעל עשזסאװ —

 .העש רעקידלזמ ,רעטוג א ןיא ,שמוח —

 ? שמוח ןופ שטײט יד זיא סאװ —

 .ףניפ —

 ? רעצײרג א ראפ לגײב ףניפ ? ףניפ סאװ —

 .הרות רעקילײה רעד ןיא ןבירשעגנא ןענעז סאװ ,םירפס ףניפ ,ןײנ —

 ? טציא וטסנרעל רפס ןכלעװ —

 .ארקיו —

 ? ארקיו ןופ שטײט יד זיא םאװ —

 .ןפורעג טאה רע —

 ? ןײרא לוש ןיא ןפורעג טאה שמש רעד לארשי ? ןפורעג טאה רעװ —

 ןיד םעד ןגאז םיא לאז רע יניס גראב ןפיוא ן׳השמ ןפורעג טאה טאג ,ןײנ —

 .קילײה ךיוא ךיא ןיב ,קילײה זיא ןברק רעד יוױוזא ןוא תונברק יד ןופ

 סרעדנוזאב ,רערעהוצ עשיטאבעלאב יד ןוא גאלאיד רעד טריפעג ךיז טאה יוזא

 ןוא שיט םעד םורא ןענאטשעג ןענעז ,החמש־לעב ןופ ןרעטלע יד ןוא דמלמ רעד

 .תחנ ןופ ןלאװקעג

 געט יד ןעװ ,טײצ־רעטניװ רעדניק יד טשרעהאב טאה דײרפ עסיורג ראג א

 קידנעײג ,טאה דניק סעדעי .ןטנװא יד ןיא טנרעלעג טאה׳מ ןוא עצרוק ןעװעג ןענעז
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 זיא גנוטכײלאב עשירטקעלע ןײק) טגאה רעד ןיא לדנרעטמאל א ןגארטעג ,םײהא

 :קידנעײג ןעגנוזעג ןבאה ןעמאזוצ עלא ןוא (ןעװעג טשינ טאטש ןיא

 ,טכאנ עטוג א ,פאה פאה״

 טכאנײב ןײג וצ ןא ןבײה רימ

 ,יוזא אי — יוזא טשינ

 .״ודסח םלועל יכ

 רעפיט ןיא המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ראפ ךאנ ןבראטשעג זיא שיװײפ ׳ר

 רעקילפ הדוהי אבא ׳ר
 רע .ץינעמסיט ןיא דמלמ־יקדרד רעטײװצ רעד ןעװעג זיא דמלמ הדוהי אבא

 יד ןענעז ןענרעל .דמלמ רעגנערטש דעײז סלא טאטש ןיא טנאקאב ןעװעג זיא

 א טימ ןצונאב ךיז טפא וצ געלפ רע לײװ ,קשח ןא םיא וצ ןעגנאגעג רעדניק

 לײװ ,רדח ןיא םיא וצ רעדניק ערעײז טקישעג ןרעטלע ךס א ןבאה ךאד .קישטנאק

 ןבראטשעג זיא רעקילפ הדוהי אבא .דמלמ ןקיאעפ א ראפ ןטלאהעג םיא טאה׳מ

 .המחלמ־טלעװ רעטײװצ רעד ראפ

 דמלמ קיזייא ׳ר
 קנעדעג ךיא .דמלמ־ארמג א ןעװעג זיא ל״ז (טנאראג קיזײא) דמלמ קיזײא ׳ר

 (1906—נ905) דימלת ןײז ןעװעג ןיב ךיא ךיוא ןעװ ,רעטלע ןפיט ןיא דײ סלא םיא

 ןענעז רדח ןיא םיא וצ .לוש א ןיא םידומיל עכעלטלעװ טנרעלעג ךיוא ןיוש ןוא

 טאה רע .ארמג ןוא י״שר טימ שמוח טנרעלעג ןבאה סאװ ,רעדניק ןעגנאגעג ןיוש

 טאה עטײװצ יד ןוא הרובד רתסא ןסײהעג טאה ענײא .רעטכעט ייװצ טאהעג

 רעדניק יד ןטײרגוצ ןטימ ןעמענראפ ךיז ײז ןגעלפ עדײב .לסעפ עקלע ןסײהעג

 קיזײא ׳ר .לושסקלאפ רעד ראפ םידומיל עכעלטלעװ ןיא רדח סנטאט רעײז ןופ

 .המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ראפ ךאנ ןבראטשעג זיא דמלמ

 דמלמ שריה ׳ר
 רעשיטאטש רעד ןופ דמלמ א ןעװעג זיא ל״ז (ןאמטארב שריה) דמלמ שריה ׳ר

 עמירא ןופ רעדניק ןוא םימותי טנרעלעג ךיז ןבאה סע רעכלעװ ןיא ,הרות־דומלת

 .דומיל־רכש ןלאצ וצ דנאטשמיא ןעװעג טשינ ןענעז סאװ ,ןרעטלע

 ןבאה רעדניק ןכלעװ ײב ,טאטש ןיא דמלמ רעקיצנײא רעד ןעװעג זיא שריה ׳ר
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 א ראפ טאװירפ זיולב זבעג רעבא רע געלפ םירועיש עכלעזא .ך״נת טנרעלעג

 .ןביולרעד טנעקעג ךיז ןבאה ןרעטלע עלא טשינ סאװ ףיוא ,לאצפא ןקירעהעג

 .טאוױרפ םיא ײב טנרעלעג אי ךיז ןבאה עכלעװ ,רעדניק יד וצ טרעהעג באה ךיא

 ןײמ ןיא ףיוא טכיוט סע .ך״נת ןטימ ןעמונעגכרוד קראטש ןעװעג זיא שריה ׳ר

 ןוא דומיל םעד זדנוא טימ טריפעג טאה רע רעכלעװ טימ ,תובהלתה ןײז ןורכז

 ןענעז רעצרעה ןוא תוחומ ערעזדנוא ןיא .םיאיבנ יד ןופ םיקרפ יד טשטײטעגסיוא

 ינא ,לארשי יתמ כקעי תעיות יארית לא״ :טצירקעגנײאא ןבילבעג קיבײא ףיוא

 עלעפײה ,ןקערש טשינ ךיז טסלאז וד — ״לארשי טרדק דלא׳ײ הוהי־םואנ דיתרזע

 רעד זיא רעזײלסיוא ןײד ןוא — טאג טגאז — ןפלאהעג ריד באה ךיא ,לארשי

 יתצביקו םיױגה ןמ םכתא יתחקלו״ ךיוא יװ ,(א״מ היעשי) לארשי ןופ רעקילײה

 ןעמעננעמאזוצ ךײא לעװ ךיא — ״םכתמדא לא םכתא יתאבהו תוצראה לכמ םכתא

 דעײא ןיא ךײא ןעגנערבקירוצ ןוא רעדנעל עלא ןופ ןוא רעקלעפ יד ןשיװצ ןופ

 .(ו״ל לאקזחי)ןײרא דנאל

 ־טלעװ רעטשרע רעד ראפ ץינעמסיט ןיא ןבראטשעג זיא דמלמ שריה ׳ר

 .המחלמ

 םידמלמ ארמג
 ,םידמלמ ערעדנא ךאנ ןעװעג ןענעז םידמלמ עטנכערעגסיוא ןביוא יד רעסיוא

 ־ארמג רעדניק ערעײז ײב ןפיטראפ טלאװעג ןבאה סאװ ,ןרעטלע יד עכלעװ וצ

 קנעדעג ,םידמלמ עכלעזא .םירדח ערעייז ןיא רעדניק יד ןקיש ןגעלפ ,ןשינעטנעק

 .ל״ז קאטסאש ןמלק ךיוא יװ ,ל״ז קידצ לסאי ׳ר ״דירמש ׳ר :יװ ײרד זיולב ךיא

 טריפעג ,ל״ז קירטש הנױ ׳ר ,םעדייא ס׳דמלמ הירמש טאה המחלמ רעד ראפ

 ןכאנ .ןיליפת ןוא םיתילט ,תורמג ,םירוזחמ ,םירודיס ,םירפס ןופ רחסמ־תיב א

 ןבאה רעדניק סאװ ,ץוח .תודמלמ ןײז ןעמונעגרעביא רע טאה רעדוש ןײז ןופ טיוט

 ןענרעל ןוא ןײרא זיולק ןיא ןעמוק ךיוא רעדניק ןגעלפ ,םידמלמ־ארמג ײב טנרעלעג

 .ענעסקאװרעד טימ ןעמאזוצ ,ארמג
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 ןטלאטשעג עשידײ רעצינעמסיט

 ל״ז קאטסאש ןמלק ׳ר

 ןמלק םיא ןעמ טאה ןפורעג ,טנעקעג טשינ ןעמ טאה ןעמאנ־עילימאפ ןײז

 ןיא רעװ .רעגניפ סקעז וצ טאהעג רע טאה טנעה עדײב ףיוא םעראװ ,קאטסאש

 ,לדרעב טרעביושעצ א טימ לדײ קיד ,ןײלק א י.ןענמלק ׳ר טנעקעג ט־שינ טאה טאטש

 ןציז רע געלפ געט עצנאג .ןקעמש קאבאט ןופ טניורבראפ ןעװעג דימת זיא סאװ

 ,ןענאטשראפ ט־שינ םיא טאה רענײק .םר לוקב ןענרעל ןוא ארמג א רעביא זיולק ןיא

 דענעק רעסיורג א זיא רע זא ,רעבא ןעמ טאה טסװועג .ןעפנאפ געלפ רע לײװ

 טאה רע לײװ ,״חול רעקידעבעל״ ןפורעג ךיוא םיא טאה׳מ .תױתוא ענײלק יד ןיא

 ךשמ א ףיוא ןלאפסיוא ןלעװ םיבוט־םױ עשידײ עלא ןעװ ,ןענעכערסיוא טנעקעג

 ךיוא רע געלפ עטריסערעטניאראפ ןופ גנאלראפ ןפיוא .ןראי רעקילדנעצ ןופ

 אקװד ןבאה סאװ ,םידימלת עקינײא טאהעג רע טאה דימת .ןטײצראי ןענעכערוצסיוא

 ט־שינ טאה רע זא ,טנאקאב זיא סע .תױנ־שמ ןוא ארמג ןענרעל טלאװעג םיא ײב

 הנותה ןײא ןײק ןזאלעגכרוד ט־שינ טאה ןוא ״ןפארט ןרעטיב״ םעד טאהעג טגײפ

 .טאט־ש ןיא הלימ־תירב ןײא ןײק ןוא

 ל״ז קידוצ לײײפ ׳ר
 א ןעװעג זיא רע .ץינעמסיט ןיא טניוװעג ןבעל ץנאג ןײז טאה לװײפ ׳ר

 ןעלבוט ךיז רע געלפ ןעניגאב ןדעי .רעקיטאנאפ רעסיורג א ןוא דיסח רעקראט־ש

 ,ןײרא זיולק ןיא ןעגנאגעג ךײלג רע זיא טראד ןופ ןוא הוקמ רע־שיטאטש רעד ןיא

 טזאלעג רע טאה הסנרפ ןגעװ גראז יד .ארמג ןענרעל ןוא ןענװאד געלפ רע װו

 .םידירי ףיוא ןוא בוט־ש ןיא טנװײל טימ טלדנאהעג טאה סאװ ,בײװ ןײז ראפ

 עגנאל ןוא דראב רעגנאל א טימ דײ רענטלאטש ,רעכיוה א ןעװעג זיא לװײפ ׳ר

 ־םיורא רעטיור א טימ עצעפױ ענעדײז א ךיז ףיוא ןגארטעג דימת טאה רע .תואיפ

 ןעמוק געלפ רע ןעװ .ענעשעק רעט־שרעטניה רעד ןופ עלײשטאפ רעטקערט־שעג

 ףכית רע טאה ,טנװײל בײװ ײז ײב ןעלדנאהנײא עטיוג א ןפערט ןוא זיולק ןופ

 לװײפ ׳ר .םינפ ןײז ריא טימ טקעדראפ ךיז ןוא עלײשטאפ יד ןגיוצעגסיורא

 ןטלאהעג םיא ןבאה סאװ ,ןרעטלע ןופ רעדניק טימ ארמג טנרעלעג זיולק ןיא טאה
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 רעד ראפ ץינעמסיט ןיא ןבראטשעג זיא לװײפ ׳ר .רענעק־ארמג ןסיורג א ראפ

 .המחלמ־טלעװ רעטשרע

 ל״ז קידוצ לסאי ׳ר
 סלא טאטש ןיא טמשעג טאה ןוא ,רשיו םת שיא ןא ןעװעג זיא לםאי ר

 .טצונעגסיוא טשינ סאד ןוא ןייד ףיוא תוכימס טאהעג טאה רע ; םכח־דימלת רעסיורג

 ןעװעג זיא לסאי ׳ר .ס׳הרות־ןיד ערעװש ײב רעציזײב א וײז רעבא געלפ רע

 טקיטפעשאב ךיז רע טאה ןראי עגנױ יד ןיא .לדרעב ןײלק א טימ לדיי ראד א

 לדנאה םעד ןבעגעגפיוא רע טאה ןראי עדעטעפש יד ןיא .לדנאה־ליטסקעט טימ

 .ןרעטלע עכעלגעמראפ ןופ רעדניק טימ ארמג ןענרעל ןטימ ןעמונראפ דיז ןוא

 םתם ןוא םירחוס .דמערפ ןעװעג טשינ םיא זיא טפאשנסיװ ענײמעגלא ךיוא

 םיא ןופ טאה׳מ לײװ ,הרות־ןיד א ףיוא ןײג םיא וצ ןרעג ןגעלפ םיטאבעלאב

 ןבראטשעג .ןײז םײקמ ןעמ געלפ קספ ןײז .יורטוצ םיא וצ טאהעג ןוא ןטלאהעג

 .המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ךאנ לסאי ׳ר זיא

 ל״ז ילאומאס עלעטאמ ׳ר
 רעטײרב רעכיוה א — םיא קנעדעג ךיא .ליכשמ א דײ א ןעװעג זיא עלעטאמ ׳ר

 ־סולש ןטקאהעג א רע טאה ןגארטעג .דראב רעסײװ רעטגעלפעג טוג א טימ דײ

 ןעמ טאה םיא ייב בוטש ןיא .רעדניליצ ןכאלפ בלאה א ןוא (גנאל בלאה) קאר

 ענײז .טסײג ןרשכ ןלענאיצידארט ןיא ןראװעג טריפעג זיא זיוה ןײז .שטייד טדערעג

 -עביראד .רוטלוק רעכעלטלעװ ןוא רעשידײ ןיא ןראװעג ןגיוצרעד ןענעז רעדניק

 ןכעלטפאשלעזעג־שידײ םעניא רעטרע ענעעזעגנא ןעמונראפ ײז ןבאה עקאט

 א ןראװעג זיא רע טניז זיפ ,ןראי ענײז עלא זיא עלעטאמ ׳ר .טאטש ןיא ןבעל

 רעשיריבג רעד ןופ קנאב רעד ןופ טנעטאפ־ינעלפ ןעװעג ,שטנעמ רענעסקאומעד

 ־טראפםנארט ןוא ־קנאב עטײרפשראפ טריפעג טאה םאװ ,״ענהעט״ החפשמ

 .ןטםעשעג

 א טאהעג טאה רע װו ,לוש רעסיורג רעד ןיא ןענװאד געלפ עלעטאמ ׳ר

 ןבראטשעג ןוא טבעלעג רע טאה ץינעמסיט ןיא .טנאװ־חרזמ רעד ײב ״טאטש.,

 .המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ראפ ךאנ

 ל״ז רערעל השמ ׳ר
 רענײש א טימ דײ רעכיוה א ןעװעג זיא (סאלש השמ) רערעל השמ ׳ר
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 ןוא קיטכיזצרוק רע זיא ןעװעג .תואפ ענײש ןוא דראב רעגנאל רעטגעלפעג־טוג

 ,עלעפאק ןײש א פאק ןפיוא ןגארטעג רע טאה בוטש ןיא .ןלירב ןגארטעג טאד

 םיליכשמ ענעעזעגנא יד ןופ ןעװעג זיא רע .טוה פענעצליפ ןכײװ א — םאג ןיא ןוא

 ךעלגנײ ראפ לוש עטאוױרפ א טריפעג רע טאה זיוה ןגייא ןייז ןיא .ץינעמסיט ןיא

 ךיוא טאה רע .שטײד ןוא שידײ טנדעלעג ןעמ טאה לוש ןיא .ךעלדײמ ןוא

 רע .ןכארפש ײװצ עבלעז יד ןיא ץנעדנאפסעראק־םלדנאה ראפ ןסרוק טריפעג

 טאהעג עקאט רע טאה רעביראד ןוא רערעל סלא גנונעקרענא ליפ טאהעג טאה

 רע טאה ןסרוק יד ןוא לוש יד .ןסרוק יד ףיוא ןה ,לוש ןיא ןה םידימלת ךס א

 טעבראעג רע טאה ןהעש־גאטימראפ יד ןיא לײװ ,ןהעש־גאטימכאנ יד ןיא טריפעג

 החפשמ רעד ןופ עמריפ רעטנאמרעד ןיוש רעד ןופ קנאב רעד ןיא רעטלאהכוב סלא

 ,ארוק־לעב ךיוא ןוא שרדמה־תיב ןיא יאבג ןעװעג רע זיא ןראי ךס א .״ענעהט״

 ןײש א טאהעג טאה רע לײװ ,ןרעה וצ טאהעג ביל ןבאה םיטאבעלאב ׳יד ןכלעװ

 .הניגנ־לוק

 ־טלעװ רעטשרע רעד ראפ ץינעמסיט ןיא ןבראטשעג זיא רערעל השמ ׳ר

 .המחלמ

 ל״ז רעצינש ריאמ

 רעטשרע רעד ראפ ךאנ ץינעמסיט ןיא ןבראטשעג ןוא טבעלעג טאה רעצינש

 ןעװעג רע זיא ךאפ ןופ .םיליכשמ יד וצ טרעהעג רע טאה שיאײדיא .המחלמ־טלעװ

 רע טאה זיוה ןיא ךיז ייב .ןלוש־סקלאפ עלא ןיא עיגילער טנרעלעג ןוא רערעל א

 א ןיא ןעמוקנא טלאװעג ןבאה סאװ ,רעדניק ראפ לוש עטאוױרפ א טריפעג

 .סנעמאזקע־וװרפ יד וצ טײרגעגוצ ײז ןוא ,לוש־לטימ

 ה״לע רעמאהטוארק יורפ

 א ןבראטעשג טראד ןוא ץינעמסיט ןיא טניוװעג טאה רעמאהטוארק יורפ

 עקיצנײא יד ןעװעג יז זיא ץינעמסיט ןיא .המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ראפ ראי

 ךארפש יעשישטײד יד טנרעלעג ןעמ טאה ריא ײב .ךעלדײמ ראפ ןירערעל עטאוױרפ

 ךעלרעטכעט ערעײז ריא וצ ןקיש ןגעלפ תוחפשמ עשידיגנ .רוטארעטיל ןוא

 עריא .טפאשלעזעג א ןיא ןטלאה וצ ךיז יװ ךיוא ןוא שיזיוצנארפ ,שטײד ןענרעל

 עטמיראב ןופ ןעגנופאש ןטריטיצער ןײש רעײז טימ טמירעג ךיז ןנאה סנירעליש

 וצ ןעמונעגנא ןעװעג הכוז ריא ײב ןבאה ךעלדײמ ליפ טשינ .סרעטכיד עשישטײד
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 א ןיא ךיוא סאד ןוא עקיאעפ לעיצעפס זיולב ןעמונעגנא טאה יז לײװ ,,רעװ

 .לאצ רעטקנערשאב

 ןרעטשמראמ לבײל
 המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ראפ ןראי ליפ ךאנ זיא ןרעטשנגראמ לבײל

 רעד ןופ רעטנעצ ןיא ןענופעג ךיז טאה רע .טאט־ש ןיא ןעזעגנא רעײז ןעװעג

 רע װו ,גנוטלאװראפ רעלאנומאק רעשיטאטש רעד ןיא ךיוא ןוא הליהק רעשידײ

 טנעה ענײז ןיא טאהעג ןוא רעטסײמרעגריב־עציװ ןופ טמא םעד ןעמונראפ טאה

 ןופ רעײטשראפ א ןעװעג ךיוא זיא עלעבײל .גנולײטפא עלאקירטעמ עשידיי יד

 הקיטאירדא ענאינואער״ טפאשלעזעג־סגנורעכיזראפ רעשינעילאטיא רעטסערג רעד

 ײז םירחוס ןוא רעציזאב־זיוה עשידײ ןעגניװצפיוא טעמכ געלפ רע .״אטרוקיס יד

 טאה רע רעכלעװ ןיא ,טפאשלעזעג רעד ןיא סנגעמראפ ערעײז ןרעכיזראפ ןלאז

 ,טייצ רענעי וצ ,יד בילוצ .טאטש ןיא סורדראפ ןפורגעסױרא טאה סאד .טעבראעג

 םיא טאה ןעמ סאװ ,ןצונ ליפ טגנערבעג רעבא רע טאה ,טאטש ןיא תופירש־ עטפא

 וליפא ןוא עשיטאטש יד ײב ברוקמ א ןעװעג זיא עלעבײל .טנעקרענא רעטעפש

 רעשידײ רעד תבוטל טצונעגסיוא דימת תועפשה ענײז ןוא רעריפנא־סקריצאב

 ,טאטש ןיא ןעזעגנא רעײז ןעװעג זיא רע םגה .ץינעמסיט ןופ גנו־יעקלעפאב

 רע .לײטנא ןײק ןעמונעג ט־שינ ןבעל ןכעלטפא־שלעזעג ן־שידײ ןיא רעבא רע טאה

 רע־שידײ רעד ןופ טײװ ןגיוצרעד רעדניק ענייז ןוא ראטאלימיסא ןא ןעװעג זיא

 טכעלגעמרעד ײז טאה סאװ ,גנודליב עכיוה ןעמוקאב ןבאה רעדניק ענײז .עיצידארט

 .ןטמא־הכולמ עכיוה ןעמענראפ וצ

 ,דיי רעקיצנײא רעד ןעװעג ט־שינ ןרעטשנגראמ עלעבײל זיא ץינעמסיט ןיא

 ןגעװ ךיוא סײװ ןוא קנעדעג ךיא .טמא ן־שהכולמ ןכיוה א ןעמונראפ טאה סאװ

 גנוריפנא רעלאנומאק רעד ןיא) ןטמא עכיוה ןעמונראפ ןבאה סאװ ,ןדײ ערעדנא

 לײװ ,ןענאמרעד וצ קיטכיװ סלא טלאה ךיא עכלעװ ,(הליהק רע־שידײ רעד ויא ןוא

 רעש־ידײ רעד תבוטל טײקיטעט רעײז ראפ ןטסנידראפ עלעיצעפס טאהעג ןבאה ײז

 ־עציװ — ש״הע ןײלביל לאירזע :ןעװעג ןענעז סאד .טאט־ש ןיא טפאשלעזעג

 ־הליהק ןוא רעטסײמרעגריב־עציװ — ש״הע ןאמעעז ־שריה ;רעטסײמרעגריב

 רעפאפ עלעקעי ;רעײטשראפ־הליהק — ־ש״הע רענגרעב ןמלק ;רעײטש־ראפ

 — ש־״הע ןעדאל ןמלז ;טכאמ רעשיליופ רעד ןופ רעײטש־ראפ רעטרינימאנ — ־ש״הע

 ;(רענגרעב ןמלק ןופ םעדײא רעטסטלע רעד ןעװעג זיא רע> רעײט־שראפ־הליהק

 תעב ןש־טײד יד ךרוד טכארבעגמוא) רעײטש־ראפ־הליהק — ־ש״הע ללאנק שריה
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 ראי ןיא ןבראטשעג) רעײטשראפ־הליהק — דלעפנענול המלש ;(עיצאפוקא רעד

 רעײשראפ־הליהק רענעעזעגנא ןא ךיוא — ש״הע רעשיפ המלש ןוא ,(1939

 .(עיצאפוקא רעשישטײד רעד תעב ןעמוקעגמוא)

 ל״ז ךאװש דוד ׳ר

 ל״ז ךאװש דוד ׳ר
 ץינעמסיט ןיא ןראװעג ןריובעג זיא (רעדײנש דוד סלא טנאקאב) דוד ׳ר

 .הרות ירדח לכב יקב א ךאד ןוא טקאדידאטיוא ןא ןעװעג זיא רע .1858 ראי ןיא

 רעד ןבעגעגרעביא ישפנבו בלב ךיז רע טאה םזינױצ ןשיטילאפ ןופ ןײטשטנא ןכאנ

 ץשיטסיגױצ םעד רע טאה טסידנאגאפארפ רעקיאעפ סלא .גנוגעװאב רעישיטסינױצ

 עגנױ יד ןיא ןיוש .ץינעמסיט ןיא תוכאלמ־ילעב יד ןשיװצ טײרפשראפ קנאדעג

 וצ ןרעהוצ ךיז ןוא זיולק ןיא ןציז ףיוא ןעמדיװ טײצ ליפ רע געלפ ענייז ןראי

 רע טאה ךעלטפאשלעזעג .ןטראד רענרעל עלא ןופ ןוא םידמלמ ןופ הרות־ירבד יד

 ןפלעה טימ לכ־םדוק ןוא ףליה רעלאיצאס ןופ טײקיטעט רעד טעמדיװעג ךיוא ךיז

 וױטאיציניא ןײז ףיוא .טאטש וצ טאט־ש ןופ טרעדנאװעג ןבאה סאװ ,טיילעמערא ,׳ד

 עכלעזא װו ,םיהרוא־תסנכה א טנדראעגנײא גנולמאזראפ־הליהק עשידיי יד טאה

 ףיוא .טכאנ ןײא םניחב ןקיטכענרעביא טנאקעג ןבאה ןדײ עקידנרעדנאװכרוד

 טאהעג טאה סאװ ,ןױבא רעשיטאטש א גנוניוװ א ןעמוקאב אד טאה קידנעטש

 תעב .ןטראד ראטנעװניא םעד ןוא תורבקה־תיב ע־שידײ סאד ןטיה וצ עבאגפיוא יד
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 .ןראװעג טרעטשעצ טלאטשנא םיחרוא־תסנכה רעד זיא המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד

 עיצוטיטסניא עקיזאד יד טריזינאגרא ײנספיוא דע טאה המחלמ רעד ךאנ ףכית

 לאז תורבקה־תיב עטלא סאד זא ,עיגרענע ךס א טעמדיװעג קיטײצכײלג ןוא

 םעד ןראי־המחלמ יד תעב ןבאה םינכש עשידײ־טשינ יד לײװ ,ןרעװ טמיוצעגמורא

 ןבאה קיטײצכײלג .לאירעטאמ־ץײה סלא טצונראפ ץלאה סאד ןוא טרעטשעצ ןקראפ

 •ערעײז ןעשאפ םוצ דלעפ א ןיא טלדנאװראפ תורבקה־תיב עצנאג סאד ,עבלעז יד

 טרא ןפיוא תובצמ ךס א ןראװעג טרעטשעצ טלאמעד ךיוא ןענעז סע .תומהב

 ־ראפ ףיוא ןצונראפ םוצ ןראװעג טפעלשעגקעװא זיא לאצ עשפיה ץנאג א ןוא

 עםיורג ןופ םירבק ןטילעג ךיוא ןבאה הלבנ רעכעלדנעש רעד ןופ .ןקעװצ־יוב ענעדיש

 ןיא ןראװעג רטפנ ןוא טבעלעג טאהעג ןבאה סאװ ,םינבר ןוא םינואג ,םיקידצ

 .ץינעמסיט

 לאז דײ רעצינעמסיט רעדעי זא ,ימ ןוא טײצ ליפ ןבעגעגקעװא טאה דוד ׳ר

 ןיא ןדײ רעצינעמסיט יד זא ,ךיוא ןוא קעװצ ןקילײה םעד תבוטל ןרעײטשאב ךיז

 ־תיב עטלא סאד ןעמיוצמורא םײב עיצקא רעד ןיא ןעמענ לײטנא ןלאז עקירעמא

 .גלאפרעד טימ ןראװעג טניורקעג ןענעז ןעגנױמאב ענײז .תורבקה

 ,המילש־הנומאב רוביצ־יכרצב קסוע רעכעלרע ןא ןעװעג זיא ךאװש דוד ׳ר

 .1927 ראי ןיא ץינעמםיט ןיא ל״ז דוד ׳ר זיא ןבראטשעג

 ל״ז קיפאפ עיצנאי ׳ר

 ןראװעג ןריובעג זיא (רעטסײמיוב עיצנאי סלא טנאקאב) קיפאפ עיצנאי ׳ר

 ןעװעג רע זיא המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ראפ .1850 ראי ןיא ץינעמסיט יןיא

 דעלאיצאס ןופ טיבעג ןפיוא טאטש ןיא םינקםע עטסנעעזעגנא יד ןופ רענײא

 .טײקיטעט

 ,ץינעמסיט ןיא רעטסײמיוב רעטרינאיסעצנאק רעקיצנײא רעד ןעװעג זיא רע

 טלעטשעגראפ ןגעלפ סאװ ,רענעלפיוב ןבײרשוצרעטנוא טכער טאהעג טאה סאװ

 ןײאראפ םעד ןיא קיטעט ןעװעג רע זיא ךעלטפאשלעזעג .טארטסיגאמ ןראפ ןרעװ

 רעד .ץינעמסיט ןיא ןראװעג טעדנירגעג ןטײצ ענעי ןיא זיא סאװ ,״םיחא תבהא״

 טרעהעג ןבאה םיא וצ ןוא רעטקאראכ ןלאיצאס א ןגארטעג טאה ״םיחא תבהא״

 טאה ןײאראפ רעד .ךייר ײס ןוא םערא ײס — טאטש ןיא תוחפשמ עשידײ עלא

 ןצנעװבוס ,ןעגנודנעפש עטאוױרפ ,לאצפא־דילגטימ ןכעלשדוח ןופ ןטלאהעגסױא דיז

 ןעגנולמאז ןופ ,גנוטלאװראפ רעלאנומאק רעד ןופ ןוא גנוטלאװראפ־הליהק רעד ןופ
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 רוכזי רפם

 וצ ןפורפיוא ןתעב ״םיחא תבהא״ לכעלוש םעניא םירדנ ןופ ןוא תוחמש ףױא
 ״הרותה תאירק

 ׳ר טריפעגנא טאה׳ס ןכלעװ טימ ,״םיחא תבהא״ ןײאראפ ןופ עבאגפיוא יד

 ־רוקיב״ ןופ טײקיטעט יד .הלכ־תסנכה ןוא םילוח־רוקיב :ןעװעג ןענעז עיצנאי

 ערעײז ןגעװ ןגראז ןוא עקנארק ןכוזאב םירבח ןקיש ןופ ןענאטשאב זיא ״םילוח

 ןיא ןרושזיד־טכאנ ןוא ףליה עשיניצידעמ טימ ײז ןגראזאב :יװ ,ןשינעפרעדאב

 .ןעורפא ןענעק ךיז ןלאז ןקנארק ןופ עטסטנעאנ יד ידכ /עקנארק ןופ ןעמײה יד

 רעד ןופ תואװלה ןבעג ןיא ןענאטשאב זיא ״הלכ־תסנכה״ ןופ טיײקיטעט יד

 עכעלגעמראפ־טשינ ראפ ״םיחא־תבהא״ ןופ ןײאראפ םײב עסאק־םידסח־תלימג

 ןענעז תואװלה יד ;רעדניק ןכאמ וצ הנותח לעיסנאניפ ןפלעה וצ ײז ידכ ,ןרעטלע

 טצאשעג ךיוה זיא טײקיטעט ןײז .סעטאר עכעלטנכאװ ףיוא עקיטנעצארפנא ןעװעג

 ןגיוצאב םיא וצ ךיז טאה׳מ ןוא ,םיבשות עשידיי רעצינעמסיט יד ךרוד ןראװעג

 .ץרא־ךרד ןוא טפאשביל טימ

 הרובק וצ ןראװעג טכארבעג ןוא 1935 ראי ןיא ןבראטשעג זיא עיצנאי ׳ר

 .ץינעמסיט ןיא

 ל״ז רעקאט רעזײל ׳ר
 ןריובעג טשינ זיא (קינװ־דמל רעזײל םיא ןעמ טאה ןפורעג) רעקאט רעזײל ׳ר

 ןײק ןעמוקעג זיא רע טענאמ ןופ טסװועג טשינ טאה רענײק .ץינעמסיט ןיא ןראװעג

 רע זא ,אי רעבא ןעמ טאה טסװועג .טמאטש רע טענאװ ןופ ללכב ןוא ץינעמסיט

 ,ץינעמסיט ןיא טצעזאב ךיז ןוא ץענערג עשיכײרטסע־שיסור יד טלגומשעג טאה

 טימ דײ רעקיטפערק א רע זיא ןעװעג .החפשמ םוש ןא ,ןראי עגנױ ענײז ןיא ךאנ

 לעטשקרעװ ןייז .רעקאט א ןעװעג רע זיא ךאפ ןופ .תואפ ןוא דראב רעצראװש א

 ־רעקאט ןײא טאהעג טאה רע װו ,רעלעק ןיא רערעל השמ ,ר םײב טאהעג רע טאה

 ןרעטנוא לטערב־סופ א ךרוד סופ ןטכער ןטימ ןגעװאב טגעלפ רע סאװ ,ןישאמ

 .לעטשקרעװ

 ,ךעלקנעב וצ ךעלסיפ ,רעצלעה־רעגלאװ ץלאה ןופ רע טאה טקאטעגסיוא

 .ךעלטנאװרעס ןוא סעפאש וצ ךעלסמיזעג ענייש ןוא ןטעב ןוא ןשײט ,סעקרעשזאטע

 ־לעב רעפאנק א ןעװעג רע זיא אליממ ןוא טאהעג טשינ רע טאה טעברא ךס ןײק

 םידמול .ארמג ןענרעל ןיא זיולק ןיא טגנערבראפ רע טאה טײצ עײרפ ןײז .הסנרפ

 .הרות טימ טפאזעגנא זיא רע זא ,ןטלאהעג ןבאה זיולק ןיא

 רעסיורג א ןעװעג זיא רע .זבעל ןדיישאב ,םאזנייא ןא טריפעג טאה רעזײל ׳ר
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 טרא אזא ןריפ ןבילוצ .ףליה סמענײק ןופ ןסינעג טלאװעג טשינ ךאד ןוא ןױבא

 ־טלעװ ןטשרע ןופ ןראי־המחלמ יד ןיא .״קינװ־דמל״ ןפורעג םיא ןעמ טאה ,ןבעל

 ענײז ןופ ןײגסיורא טשינ טעמכ געלפ ןוא תיב־בשױ א ןראװעג רע זיא גירק

 זיא רע לײװ ,טכאמ רעשיכײרטםע רעד ראפ יא טיהעג ךיז טאה רע .תומא ד

 ןעמונראפ ןבאה ןסור יד ןעװ) רעשיסור רעד ראפ יא ,רעגריב רעשיסור א ןעװעג

 עשיסור סאד ןטימעגסיוא טאה סאװ ,ריטרעזעד א ןעװעג זיא רע לײװ ,(טאטש יד

 טבעלעגרעביא רע טאה ןדײ רעצינעמסיט יד ןופ ףליה רעד טימ .טסגיד־רעטילימ

 םעד ןופ ןוא רעקעהצלאה א ןראװעג רע זיא המהלמ רעד ךאנ .םולשב המחלמ ײז

 ,זיולק ןיא שמש ןראװעג רע זיא ןראי ערעטלע יד ףיוא .הנױח עמערא ןײז ןגיוצעג

 .ארמג ןענרעל ןוא ןציז טעברא ןופ ןהעש עײרפ יד ןיא ,געלפ רע װו

 ־רבק וצ ןראװעג טכארבעג טראד ןוא ץינעמסיט ןיא ןבראטשעג זיא רעזייל ׳ר

 .לארשי

 ל״ז רעדאב שריה ׳ר
 רעטנאקאב א ןעװעג ץינעמסיט ןיא זיא (אפור שריה) רעדאב שריה ■־ר

 ןא ראפ ןטלאהעג םיא טאה׳מ .ןדײ־טשינ ןשיװצ יא ,ןדײ ןשיװצ יא רעשדלעפ

 זיא רע עכלעװ ראפ ,טאטש ןיא םיריוטקאד יד וליפא .ןאמכאפ ןקיסאלקטשרע

 .ןריציטקארפ וצ טרעטשעג טשינ םיא ןבאה ,טנערוקנאק רעטסנרע ןא ןעװעג

 ןײלא ךיא .קיטקארפ רעײז ןיא ףליה וצ ןטעבראפ םיא םיריוטקאד ןבאה טפא ץנאג

 טאה סאװ ,רעלקאז ר״ד ,ץינעמסיט ןיא רעטנאקאב רעד ןעװ ,לאפ אזא קנעדעג

 ןעמוק וצ ןטעבראפ םיא טקישעג ךימ טאה ,זיוה סרעטאפ ןײמ ןיא טניוװעג אד

 טאה רע .טנעיצאפ ןשײוג א ײב םופ םענעכארבעצ א ןלעטשפיונוצ םײב ןפלעה

 .הנױח־טפיוה ןײז ןגיוצעג טאה רע ןכלעװ ןופ ,טלאטשנא־ריזירפ א טריפעג ךיוא

 ראנ טשינ ןבאה סאװ ,ןשטנעמ טימ לופ ןעװעג דימת זיא לביטש־ריזירפ ןײז

 ןבאה עכלעװ ,ןטנעיצאפ ןעװעג םאד ןעגעז לכ םדוק ראנ ,ןרעשפא ןפיוא טראװעג

 עלא ןוא סעקנאב ןלעטש ,סעקװאיפ ןלעטש ,ןאצ א ןסײרםיורא ףיוא טראװעג

 ןענעז ענײז ןטנעיצאפ בור׳ס .ףליה עשיטקאליפארפ־שיניצידעמ עקיטיונ ערעדנא

 ןבעגעג ףליה ןײז טאה שריה ׳ר ןוא זלאצאב וצ טאהעג טשינ ,טײלעמערא ןעװעג

 ןבאה רעביראד ןוא טסײג ןלאנאיצאנ ןיא ןגיוצרעד רע טאה עילימאפ ןײז .םניחב

 ןלערוטלוק ןשידײ ןיא ןעמונעג לײטנא ,ענעסקאװרעד סלא ןיוש ,רעניק ענײז

 .ץינעמסיט — טאטש־ןריובעג דעײז ןיא ןבעל

 .ןבראטשעג טראד ןוא ץינעמסיט ןיא ןראװעג ןריובעג זיא רעדאב שריה ׳ר
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 ל״ז גרעבדירפ םעניב שריה ׳ר

 ןעװעג זיא רע .1917 ראי ןיא ץינעמסיט ןײק ןעמוקעג זיא םעניב שריה ׳ר

 לירב עלעדײרפ ,הליכשמ רעטנאקאב רעד טימ טאהעג הנותח אד ןוא ןמלא ןא

 רעדנעס ׳ר םכח־דימלת ןוא דיסח ןטנאקאב ןופ רעטכאט א ןעװעג זיא סאװ ,ש״הע

 ןײז ןופ החפשמ רעד ןיא טסאפעגנײרא ךיז טאה םעניב שריה ׳ר .ל״ז לירב

 זיולק ןיא .םכח־דימלת א ןוא ליכשמ א ןעװעג זיא רע ךיוא לײװ ,יורפ רעטײװצ

 ןריפ טפא געלפ רע .םיבוט־םױ עשידיי יד זיא זיולב ןעמוק רע געלפ ןײרא

 ןוא לופלפ ןײז טימ טגיזאב טאה רע עכלעװ ,סידיסח עקיטרא טימ םיחוכיװ

 ןענרעל ןוא ןטראג ןײז ןופ ענאטלא רעד ןיא ןציז רע געלפ תבש עלא .תוחקפ

 טיוט ןכאנ .סאריפאפ א השעמ־תעב קידנרעכיור ,םר־לוקב ןוגינ א טימ ארמג

 עמום עטרעדאפעג יד הליהק רעד ןלאצאב וצ טגאזעגפא דיז רע טאה יורפ ןײז ןופ

 ןטירד ןפיוא ןעמוקעגראפ טשרע זיא הרובק יד ןכלעװ בילוצ ,הרובק רעד ראפ

 ראפ הליהק רעד ןלאצאב וצ טגאזעגפא דיוא ךיז טאה רע .טיוט ריא ךאנ גאט

 םעד ןיא טאה הליהק יד .רבק ריא ףיוא הבצמ א ןלעטשוצקעװא שינביולרעד א

 ןיא ךיז ײב הבצמ א טלעטשעגקעװא טאה רע ןוא ןבעגעגכאנ טשינ םיא לאפ

 ןבירשאב טײצ רענעי וצ זיא טקאפ רעד טא .רעבראל־ןזױר ײװצ ןשיװצ ןטראג

 ןבעל ןײז ןופ געט עטצעל יד ןיא .ןעגנוטײצ עשידײ רעגרעבמעל יד ןיא ןראװל־ג

 ענײז טקירדעגסיוא ײז ראפ ןוא ןדײ עמורפ עכעלטע ךיז וצ ןטעבראפ רע טאה

 םיניד ע־שידײ יד טימ םכסה ןיא ט־שינ — ,גגוריפפיוא ןײז ראפ ןליפעג־הטרה

 .1938 ראי ןיא רע זיא ןבראטשעג .רוביצב יודיװ טגאזעג ןוא

 ל״ז ןראק בקעי ׳ר

 .1899 לירפא ןט־13 םעד ץינעמסיט ןיא ןראװעג ןריובעג זיא ןראק בקעי ׳ר

 טזאלעגרעביא טאה סאװ ,ןטאט ןכאנ ןראװעג טמותיראפ רע זיא ראי 8 ןופ רעטלע ןיא

 טאה ,עלו־ש־־שריה־ןאראב יד ןקידנע ןכאנ .רעדניק ענײלק עכעלטע טימ הנמלא ןא

 ־רעלסיוא דיז ןיװ ןײק ןראפ לאז רע טכעלגעמרעד עיצאדנופ־שריה־ןאראב יד םיא

 ־טנװא טכוזאב קיטײצכײלג ןוא ײרעכעלב־יוב ךיז רע טאה טנרעלעג .ךאפ א ןענ

 זיא 1916 ראי ןיא ״םידומיל עכעלטלעװ ןיא טמאקלופראפ ךיז טאה רע װו ,ןסרוק

 ןיא ןעמונעג לײטנא ןוא ײמרא רעשיכײרטסע רעד ןיא ןראװעג טריזיליבאמ רע
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 ךיז רע טאה ,1918 ראי ןיא ,המחלמ רעד ךאנ .המחלמ רעײ־יכײרטסע־שיסור רעד

 ־אב רעשיטסינױצ רעד וצ ןטערטעגוצ ךײלג ,ץינעמסיט ןײק טרעקעגמוא

 .טײקיטעט רעלערוטלוק ןוא רעלאיצאס טימ ןעמונראפ ךיז קיטײצנײא ןוא גנוגעװ

 ל״ז ןראק בקעי

 — ןעײדיא ענײז ןכעלקריװראפ וצ ןטײרג ןביוהעגנא ךיז רע טאה הנותח רעד ךאנ

 ,1925 ראי ןיא םיורט ןײז רע טאה טכעלקריװראפ .לארשי־ץרא ןײק ןײז וצ הלוע

 .םיצוביק ןיא ןוא תונכוס רעד ןיא ןטעברא ענעדישראפ טריפעגסיוא רע טאה אד

 רעקידײטראפ יד ןופ ןעײר יד ןיא ןדלאמעג קיליװײרפ ךיז רע טאה 1925 ראי ןיא

 ־עגגײרא רע זיא ןראי ערעטעפש יד ןיא .ןלאפרעביא עשיבארא ןגעק ביבא־לת ןופ

 .״הנגה״ רעד ןיא ןטערט

 ןופ ןעמאנ םעד ןקיבײאראפ וצ ןסאלשאב טאה תונכוס יד ןעװ ,1934 ראי ןיא

 ןשיװצ תיבגמ םעד ןיא עטסוױטקא יד ןופ רענײא ןראװעג רע זיא ,בורוזולרא םײח

 רעטעברא רעוױטקא ןא ןעװעג רע זיא 1937 ראי ןיא .ביבא־לת ןופ רעטעברא יד

 ןרעגאל עשירעטילימ טיובעג טאה םאװ ,עיצוטיטסניא רעד ןיא — ״הנוב־ללוס״ ןיא

 ןטערטעגנײרא רע זיא 1939 ראי ןיא .הריט ןוא ,ףונ־לת ,הזע—הנבי—דנעפאראס ןיא

 ־ידנאק ביבא־לת ןיא רעטעברא יד ןשיװצ ןופ טריברעװ ןוא ״יחרזאה רמשמ״ ןיא

 ,טיבעג ןשירעטילימ ןפיוא טײקיטעט ןײז בילוצ .עדאגירב רעשידײ רעד ראפ ןטאד

 ןײטשטנא ןכאנ .טכאמ ריעשילגנע רעד ראפ ןטלאהאבסיוא טזומעג ךיז רע טאה

 בשות םלא .ןוחטבה דרשמ זיא ןטעברא ןביוהעגנא רע טאה הנידמ רעשידיי רעד ןופ
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 תדעו״ ןופ שאר־בשױ סלא טמא ןקיטכיװ םעד טױרטראפנא םיא ןעמ טאה ןולוח ןופ

 .תורדתסה רעד ײב ״תרוקבה

 ןראפ גנולמאז־טלעג רעד ןיא טקילײטאב וױטקא ךיז רע טאה 1955 ראי ןיא

 רעטעברא ןוא עטנאקאב ןשיװצ ,ענײז דנײרפ ןשיװצ טלמאזעגפיוא ןוא ״ןגמה ןרק״

 וצ .עמוס עלאסאלאק א ןעװעג ןראי ענעי ןיא זיא סאװ ,י״ל 200,000 ןופ ךרע ןא

 וצ ןאלפ ןופ גנוכעלקריװראפ יד ןרעװ טנכערעגוצ דיוא ףראד ןטסנידראפ ענײז

 רעװיטקא ןײז דיוא יװ ,״תרצנ״ ןשידײ םעד ןעיובפיוא ,לילג ןיא ןדײ ןצעזאב

 ןופ ײזומ םעד ןוא ביבא־לת ןיא ״והילא תיב״ ײזומ םעד יובפיוא םעניא לײטנא

 ענעדישראפ ףיוא טײקיטעט רעטײרב יוזא ןײז ץוחא .הפיח זיא ״הלפעה״ רעד

 — טאטש־ןיוװ ןײז ןיא טקנעדעג דיוא רע טאה ,הנידמ רעזדנוא ןיא ןטיבעג

 רע טאה יוזא .טײקיטעט רעלאיצאס טימ ןבעגעגפא דיז טאה רע װו ,ןולוה

 ןוא ״ןליא״ ףינס םענופ רעציזראפ סלא טמא םעד ןעמונראפ אד ןראי עגנאל

 ןיא ןענופעג ךיז ,דלעפצראה םהרבא ,רעפלעהטימ ןעײרטעג ןײז טימ ןעמאזוצ

 ־מוא ראפ םײה א ןעיובוצפיוא ןדנאפ ןפאש םײב טעברא רעד ןופ רעטנעצ

 .רעדניק עטריזילאראפ עכעלקילג

 ןײז ןיא טקיטיונעג ךיז טאה סאװ ,ןדעי ראפ ןפא ןעװעג דימת זיא זיוה ןײז

 ןעמוקעגנא ןענעז סאװ ,טײלםדנאל ענעזעװעג ענײז ראפ סרעדנוזאב ןוא ,ףליה

 טרא ןא ןענופעג םיא ײב טאה רעדעי .״עפארײא ןברוח״ ןכאנ לארשי־ץרא ןייק

 ףליה עכעלגעמ עדעי ךױא ןוא ןײרא דנאל ןיא ןעמוקנא ןכאנ געט עטשרע יד ףיוא

 .הנידמ רעזדנוא ןופ ןײטשטנא ןראפ ךאנ וליפא ,ךיז ןענעדראנײא םײב

 .1972 ראונאי ןט־4 םעד ,(לארשי) ןולוח ןיא ןבראטשעג זיא ןראק בקעי ׳ר

 טעברא ןייז ראפ גנונעקרענא סלא טאה תיליע תרצנ ןופ גנוטלאװראפ־טאטש יד

 .״בקעי רכיכ״ — ןעמאנ ןײז ףיוא ץאלפ א טאטש ןיא ןפורעגנא

 ץינעמסיט ןיא ןפיט עשידיי
 טשינ .לטרעװ שידײ א טגאז — ״םענעגושמ ריא ךיז טאה טאטש עכעלטיא״

 עשיפיצעפס ענײז ןבאה טשינ לאז רע בושי רע־שידײ ןײא ןײק טעמכ ןעװעג

 דיז ןבאה ײז .סאג רעשידײ רעד ןופ לײטדנאטשאב א ןעװעג ןענעז סאװ ,;פיט

 ,גנוטלאה רעײז טימ ,םישובלמ עקידהנושמ ערעײז טימ ןגיוא יד ןיא ןפראװיעג

 ערעדנא ןוא ןעגניז רעײז טימ ,רעדיל ערעײז טימ ,ךעל׳השעמ ערעײז טימ

 .ןסאג יד ןיא ןעװארפ ןגעלפ ײז סאװ ,קיטש עקיד׳הנו־שמ
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 ץ י נ מ ס י ט

 ןלײצרעד ײז ןגעװ אד לעװ ךיא .ןפיט עכלעזא טאהעג טאה ץינעמסיט דיוא

 .ײז קנעדעג ךיא ױו ײזא

 עטיאבג ענעגושמ יד ,עיצנארב
 ־רדח א ןעװעג ךאנ ןיב ךיא ןעװ ,ץינעמסיט ןיא טבעלעג טאה עיצנארב

 רעיוט םײב עבזירפ רעבלעז דעד ףיוא ןציז ןפארטעג יז ךיא באה דימת .לגנײ

 ,רודיס םענעסירעצ ןטלא ןא ןטלאהעג יז טאה טנאה ןיא .לוש רעסיורג רעד ;ופ

 טשרע טאה׳מ ןעװ ,רקובה רואכ יז טאה טראד ךיז טצעזעגקעװא .ריזהמ רעדא

 רודיס םענופ ןגיוא יד ןסירעגפא טטײנ טאה יז .ןענװאד םוצ ןײג ןביוהעגנא

 טשינ ךיז םענײק וצ ךיוא טאה יז .טפאכעג טשינ וליפא קילב ןײק םענײק ףיוא ןוא

 ןענעז סאװ ,פאק ןפיוא ראה עטרעביוס־עצ יד ךױא ןוא םי־ניובלמ עריא .ןפורעיפא

 ןײגכאנ יז געלפ היװל א תעב .קיצומש ןעװעג ןענעז ,טקעדאב ןעװעג טטײנ

 געלפ ןםע ןוא ןפאלש ,״;תוממ ליצת הקדצ״ .• ןפור ןוא טנאה ןיא פאט א טימ

 ןײק ןעמוקעג זיא יז טענאװ ןופ יונעג .טאטט־ ןופ רעטרע ענעדישראפ ןיא יז

 ןגעװ טאט־ש ןיא טדערעג טאה׳מ יװ .טסװועג טשינ רענייק טאה ץינעמסיט

 .ץינעמסיט ןופ טנגעג רעד ןיא ףראד א ןופ טמאטש יז זא ,ןעמוקעגסיוא זיא ריא

 .המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ראפ ךאנ ץינעמסיט ןיא יז זיא ןבראטשעג

 ץילעפאק עלעטאנ
 רעמערא ןא ןופ טמאט־שעג טאה רע .ץינעמסיט ןיא ןראװעג ןריובעג זיא עלעטאנ

 ןענעז ײז .רעדירב ײרד ײז ןענעז ןעװעג .טאט־ש ןיא החפ־שמ רעקידובכב ןוא
 רעד ןעװעג זיא עלעטאנ .םימותי עקידכעלײק ןבילבעג רעדניק ענײלק סלא ךאנ

 .רעטסלטימ

 ־אק עכעלטע פאק ןפיוא קידנגארט ,ןסאג יד ןיא ןפיולמורא געלפ עלעטאנ

 זיא סאד זא ,טלײצרעד טאה ןעמ .ןרעדנא ןפיוא טצעזעגפיורא רענײא ,־,שױלעפ

 טלאמעד ןוא רעכאמנטוה א ײב טעבראעג טאה רע סאװ ,םעד ןופ אצױ־לעופ א

 ־החנמ ןוא תירחש ןענװאד וצ טלעםראפ טשינ לאמנײק טאה רע .ןראװעג קנארק

 ןיא סױרא ךײלג רע זיא ,ןענװאד־תירחט־ ןכאנ ,גאט ןדעי .־שרדמ־תיב ןיא בירעמ

 בירעמ־החנמ וצ זיב ןפאלעגמורא יוזא פאק ןפיוא ןטיה יד טימ ןוא סאג

 טפא .ןײרא טכאנ רעד ןיא טעפש זיב סאג ןיא ןפאלעגמורא רעטײװ ךאנרעד ןוא

 ״! טנערב׳ס ,טפיולטנא .׳ טנערב׳ס״ : לוק א ףיוא ןעירשעג ,ןפיולמורא ןתעב ,רע טאה

 ,רעביטש ערעײז ןיא טלאװגב ןעמעננײרא טפא םיא ןגעלפ רעדירב ײװצ ענײז
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 ר ו כ ז י ר פ ס

 .טאהעג גנוקריװ עפאנק א םיא ףיוא רעבא טאה סאד .ןאטרעביא ןוא ןשאװמורא םיא

 ןזיװאב ךיז טאה רע ןעװ ,ךעלגנײ־רדח _ זדנוא ןופ ןעמוקאב רע געלפ ןסע

 זדנוא ןבאה קעװצ םעד ףיוא .טנרעלעג ןבאה טימ װו ,רדח ןופ רעטצנעפ םײב

 .ןסע סעיצראפ עלעיצעפס ןבעגעגטימ סעמאמ •יד

 (רעצפערג) שיבײל ןורהא

 .רעדײנש עלעינאפ ןופ ןוז רעקיצנײא־ןוא־ןײא רעד ןעװעג זיא שיבײל־ןרהא

 ןוז םעד ןוא עקירעמא ןײק קעװא בײװ ןײז ןופ טיוט ןכאג זיא רעדײנש עלעינאפ

 .ןײבשיפ עידוה עגײפ ,רעטסעװש א םיורפ רענעבראטשראפ ןײז ײב טזאלעגרעביא

 ןעגנוזעג ןוא ןסאג יד רעביא ןעגנאגעגמורא רע זיא לרוחב גנױ סלא ךאנ

 װו ,ןטאטשראװ יד ןיא טנרעלעגסיוא ךיז טאה רע עכלעװ ,רעדיל ענעדישראפ

 ,טײצ רענעי וצ ,סאד ןעגניז וצ טאהעג ביל רע טאה לעיצעפס .טעבראעג טאה רע

 םיא טאה ץעמע ביוא .שטיבאהארד ןיא רעטעברא יד ןשיװצ דיל ערעלופאפ

 ראפרעד םיא לאז׳מ טרעדאפעג רע טאה ,ןעגניז דיל סאד לאז רע זא טגאזעג

 :דנגלאפ ןעװעג דיל םענופ טלאהניא רעד זיא ,רימ טניד ןורכז ןײמ עיול .ןלאצאב

 ןעגנאגעג טעברא רעד ןופ זיא ער׳הנה
 .טםיװעג טשיכראג ןופ ןוא

 עדכאצאק םכייטשרעײפ זיא ןעטוקעגםיורא
 ...טםיזטוא ןסאט־רער ןעל׳הנח ןוא

 גנאלראפ ןםיוא טאה רע לייװ ,רעצפערג ־שיבייל ןרהא םיא ןעמ טאה ןפודעג

 רע .לאמ 30—20 טצפערגעגסיוא (רעצײרג עכעלטע ןבעגעג םיא טאה ןעמ ביוא)

 ןעגנונידאב ערעדנא דיוא יװ ךעלקעפ ןגארטרעביא ןטימ ןעמונראפ ךיוא ךיז טאה

 .טסאל וצ ןלאפ טשינ םענײק ידכ ,לאצפא ןא ראפ

 ־טלעװ רעט־שרע רעד ראפ ךאנ ץינעמסיט ןיא ןבראט־שעג זיא ־שיבײל ןרהא

 .המחלמ

 (מיטאקוס) עיצנימינב

 א ןעװעג זיא רע .טאטש ןיא פיט רעטנאקאב א ןעװעג זיא עיצנימינב

 קראטש) למײרטש א טימ עצעפױ א ןגארטעג רע טאה תבש .תואפ ןוא דראב טימ דײ

 ןוא תוכאלמ ךס א״ :לטרעװ סאד ןײז לה געלפ םיא ףיוא .(ןגארטעגפא ןיוש
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 ץינמסיט

 ןוא ןריט ,סעגאלדאפ ןבראפ ןעװעג זיא גנוקיטפעשאב־טפױה ןײז .״תוכרב קינײװ

 ןפורעג םיא ןעמ טאה וױטאקוס .ןימ םעד ןופ ןטעברא ערעדנא ךיוא יװ ,רעטצנעפ

 .ןבראפ יד וצ ןפיוק םיא לאז׳מ ןרעדאפ דימת געלפ רע םאװ ,רמוח א סעפע טיול

 ןיא .טקיטםעשאב קראטש ןעװעג רע זיא חספ ןוא םירופ ןשיװצ געט יד ןיא

 ןוא בוטש וצ בוטש ןופ פמאטש־הצמ א טימ ןײגמורא רע געלפ טײצ רעד טא

 רע טאה תעגושמ סאד ןעמוקעגנא רעבא םיא זיא .לעמ־הצמ ףױא תוצמ ןבײרעצ

 1894 ראי ןיא הפגמ־ערעילאכ רעד תעב .סאג ןיא ןזיװאב טשינ געט עצנאג ךיז

 .(פיט רעכעלנע ןא) .סיקרעטופ רעד ןעל׳היח טימ טכאמעג הנותח םיא ןעמ טאה

 ,ןעװעג זיא גהנמ רעד יװ ,תורבקה־תיב ןפיוא ןראװעג טלעטשעג זיא הפוח יד

 רע טאה עקאט טלאמעד .הפגמ א ןגעק הלוגס א ןײז טפראדאב הנותה אזא טאה

 .למיירטש טלא ןא ןוא עצעפו* ענעגארטעגפא ןא קנאשעג־השרד סלא ןעמוקאב

 ײב ןבילבעג זיא עיצנימינב ןוא טאהעג טשינ םימי־תכירא ןײק טאה גוױז רעד

 ןיוש ךיז טאה רע עכלעװ טימ ,למיירטש ןטלא ןוא עצעפױ רענעגארטעגפא רעד

 רע זיא המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד דאנ ץרוק .ןבעל ץנאג ןײז טדײשעצ טשינ

 .טאטש־־ןרױבעג ןײז ןיא ןבראטשעג ןוא סופיט ףיוא ןראװעג קנארק

 ״קרעט רענעגושמ רעד״ סקאמ
 א ןעװעג ךאנ זיא רע ןעװ ,ץינעמסיט טזאלראפ ןבאה ןרעטלע ׳םקאמ

 טראד ךיז ןוא (ייקרעט) לובמאטס ןיא טצעזאב ךיז ןבאה ןרעטלע ענײז .לגנײ גנױ

 עטסנעעזעגנא יד ןופ רענײא ןעװעג רעטאפ ןײז זיא לובמאטס ןיא .טנדראעגנײא

 טכארבעג ,עטראקסקע רעשיאייצילאפ א רעטנוא ,סקאמ זיא 1906 ראי ןיא .םירחוס

 .רעגריב רעשיכײרטסע סלא טרירוגיפ טאה רע לײװ ,ץינעמסיט ןײק ןראװעג

 .ראי קיצנאװצ ןוא עכעלטע ןופ רעטלע ןיא רוחב א טלאמעד ןיוש רע זיא ןעװעג

 תעגושמ ןײז .שיזיוצנארפ ןוא שטײד טקעפרעפ טשרעהאב ,ןגיוצרעד טוג ןעװעג

 עקנישאמ א סעפע טריאורטסנאק טאה רע סאװ ,םעד ןיא ןענאטשאב זיא

 יז טײצ וצ טײצ ןופ ;ךיז טימ ןגארט דימת געלפ רע סאװ ,ןלײט־רעגײז ןופ

 רע טאה הנױח ןײז .עבאגפיוא ריא ןזײװפיוא טריבורפ ןוא ןשטנעמ ראפ ןזיװעג

 .ןעלסקא יד ףיוא לסימארק א טימ רעזײה יד ןיא רעסאװ ןגארט ןופ ןגיוציג

 ןביוהעגנא סאג רעד ןטימ ןיא ,ןעלסקא יד ףיוא לסימארק ןטימ רע טאה טפא

 ןפאלשעג זיא רע װו ,דאבציװש רעשיטאטש רעד ןיא רע טאה טניוװעג .ןצנאט

 טעטפיגראפ אד עקאט דע זיא המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ךאנ .פערט יד ףיוא

 .לסעקצײה רעד ךיז ןופ ןבעגעגסיורא טאה סע סאװ ,ןזאג יד ןופ ןראװעג
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 רעטשרע רעד ןופ ןראי יד ןיא ץינעמסיט
 (1918—1914) המחלמ״טלעװ

 ןראװעג טלדנאװראפ ץינעמסיט זיא ןכארבעגסיוא זיא המחלמ יד ראנ יװ

 ־שיסור םוצ רענלעז עשיכײרטסע עקידנרישאמכרוד ראפ רעגאל ןשירעטילימ א ןיא

 .ןיטאיסוה ײב טנארפ ןשיכײרטסע

 .טאטש ןיא טרי־שראמנײרא ןיוש ןסור יד ןבאה 1914 רעבמעטפעס ןט־3 םעד

 ־רעגריב ןטימ עיצאגעלעד עשיטאטש א ןעװעג םינפ לבקמ טאה ןפורט עשיסור יד

 יד ןבאה ,םינפ־תלבק ןכעלרעײפ ןראפ ״קנאד״ סלא .שארב אקנעסאילאװ ,רעטסײמ

 ...לטײק ןטימ רעגײז םענעדלאג ןײז רעטסײמרעגריב םײב ןגיוצעגפארא ןקאזאק

 ןבאה ךאנ גאט ןבלעז םעד .ןביור םוצ לאנגיס ןימ א ןעװעג זיא לאפ רעד טא

 וצ ,דעפרעד עקימורא יד ןופ םירעיופ רעטרעדנוה טאטש ןיא טזאלעגנײרא דיז

 ןביוהעגגא ןעמ טאה ןעמאזוצ ןוא םײוג עגיטרא ןטערטעגוצ ךײלג ןענעז ײז

 ןעײרעביור יד ןיא .ןבוטש יד ןופ יא ,ןטפעשעג יד ןופ יא סטוג ןוא באה שידײ ןביור

 רעביור יד ןבאה ךאנ גאט ןבלעז םעד .ןפלאהעגוצ רעפײא טימ ןקאזאק יד ןבאה

 ־סיצ עקיזיר יד ןופ ײרענערב־טריפס יד ןוא קירבאפ־ןװײה יד ןדנוצעגרעטנוא

 .ןײרא ךײט ןיא ןסאלפעג ןפנארב רעד זיא ײרענערב רעד ןיא סענרעט

 ,טאטש יד טזאלראפ ןבאה ,עכעלגעמראפ רעמ יד לכ־םדוק ןוא ,ןדײ ךס א

 ןוא גארפ זיב ןפאלעג וליפא זיא לײט רעסיװעג א .װאלסינאטס ןײק ןפאלטנא

 א ןענאטשטנא זיא ײברעד ןוא טיונ עסיורג א טשרעהעג טאה טאט־ש ןיא .ןױו

 ןםור יד ןענעז 1915 ראורבעפ ןט־בס םעד .ןעלטימסנבעל ןיא לגנאמ רעסיורג

 ־נײרא טאה רעטילימ עשיכײרטסע סאד ןוא טאטש ןופ ןראװעג ןסיוטשעגסיורא

 ןענופעג ךיוא ךיז ןבאה רעטילימ ןשיכײרטסע ןופ ןעײר יד ןיא .טאטש ןיא טרישראמ

 .ץינעמסיט ןופ טמאטשעג טאה רענלעז עשידײ יד ןופ רענײא .רענלעז עשידײ

 ןופ עגנאר רעד וצ טנידרעד ךיז טאה סאװ ,גרבסגינק עלערעב ןעװעג זיא סאד

 וױסנעטניא ןעמונעג ךײלג דיז טאה ריציפארעטנוא רעקיזאד רעד .ריציפארעטנוא

 רעד ןופ ןעגנערב געלפ ןײלא רע .ןדײ רעצינעמסיט ענײז ןופ טיונ יד ןרעדניל םוצ

 .תוחפשמ עשידײ עמערא ןופ ןעמײה יד ןיא ןסע ךיק־דלעפ רעשירעטילימ

 טנעאנ ןענופעג ךאנ ךיז ןבאה סעיציזאפ סנעמעװ ,רעטילימ עשיסור סאד
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 ,ןענאנאק טימ טאטש יד ןסאשאב טאה ,(רעדלעװ רעצינאשלא יד ןיא) ץינעמסיט ןופ

 ןענעז רעזײה עשידײ ליפ ךיוא .טאטש ןיא ןברוה ןסיורג א טכאמעגנא ןבאה ןוא

 ןפיולטנא ןלאז ןדײ ךס א זא ,םעד וצ טריפרעד ײנספיוא טאה סאד .ןראװעג בױח

 .געװ ןעײרפ א טאהעג ךאנ ןבאה ײז ןיהװו ,ײמאלאק ןײק טאטש ןופ

 רעכײרטסע יד ןסיוטשעגסיורא רעדיװ ןםור יד ןבאה 1915 ץרעמ ןט־2 פעד

 יד טליפרעד רעטײװ ןבאה ןדײ יד .טנעה ערעײז ןיא רעבירא זיא ץינעמסיט ןוא

 רעשיסור א זא ,ןפארטעג טאה שדוח ןטנאמרעד ןיא .ןקאזאק יד ןופ טנאה ״עלעדײא .

 שידײ א ןיא ןביור ןפארטעג טאה רע ןכלעװ ,קאזאק א ןסאשרעד טאה ריציפא

 רעלדנעה םוצ טרעהעג טאה סאװ ,בלעװעג־טסבױא א ןעװעג זיא סאד .טפעשעג

 ־םארגאפ ןוא זיורבפיוא ןקראטש א ןפורעגסױרא טאה לאפ רעד .סעלפע לרעב

 וצ ןדײ יד ןליופאב טאה טנאדנעמאק־טאטש רעד .ןקאזאק יד ןשיװצ גנומיטש

 ןענופעג ךיז טאה םאװ ,טנארפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןײג ןוא טאטש יד ןזאלראפ

 ײז טאה רעבא רעטילימ עשיכײרטסע סאד .ענראװדאנ ןבענ ,װאסאלאװ ףראד םײב

 ־נשיװצ ןפיוא טרעדנאװעג ןדײ יד יוזא ןבאה געט ײרד .טזאלעגוצ טשינ טנעאנ

 ןיװש ײז ןבאה טציא .ץינעמסיט ןײק ןרעקמוא טזומעג ךיז ףוסל ןוא הטש־טנארפ

 ־ילימ עשיסור יד טאה ךאנ םעד וצ .טרעדנילפעגסיוא רעזײה ערעײז ןפארטעג אד

 ײז ןוא רעניוװנײא עשידײ ענעעזעגנא 4 טריטסערא טאטש ןיא טכאמ עשירעט

 ,ךאברעיוא המלש :ןעװעג ןענעז סאד .סעקינברע סלא דנאלסור ןײק טקישראפ

 ןײק ײז ןעמ טאה טריפעגקעװא .רעגרעב עיניפ ןוא דלעפנענול המלש ,ףײרג לכעמ

 טבעלעגרעביא ןבאה ײז ,הליהק רעשידײ רעד וצ ןבעגעגרעביא טראד ןוא עזנעפ

 .םײהא טרעקעגמוא ךאנרעד ךיז ןוא המחלמ יד

 ,טנדראראפ טנאדנעמאק רעשירעטילימ רעד טאה 1915 לירפא ןט־27 םעד

 ־אמ םײב ןדלעמ ךיז ןלאז ראי 60 זיב 8 ןופ רעטלע ןיא (רענעמ) ןדײ עלא זא

 טלעטשעגוצ ךיז ןבאה סע .טאטש ןופ ןרעװ טקישעגסיורא ןלעװ ײז ןוא טארטסיג

 ןוא װאסאס ,װעשטאלז ןײק ןראעװעג טקישעגסיורא עקאט ןענעז ײז ןוא ןדײ 300

 ענײלק ןוא ןעיורפ ,רענעמ עטלא ראנ ןבילבראפ ןענעז טאטש ןיא .װאראבז

 יד זא ,ןקרעמאב וצ בוח ןײמ ראפ ךיא טלאה טײהנגעלעג רעד ײב .רעדניק

 טאה סאװ ,ײמרא רעשיסור רעד ןיא טנידעג ןבאה עכלעװ ,רענלעז עשידײ

 ןטיהראפ וצ ןבעגעגקעװא עיגרענע ךס א ןבאה ,ץינעמסיט ןיא טרינאיצאטס

 ןעגנולדנאה עכעלדנעש ןוא סענאקיש ןופ גנורעקלעפאב עשידײ ענעבילבעג יד

 סאװ ,ןרעװ טנאמרעד ךיוא ףראד ביול רעײז וצ .רענלעז עשיםור יד דצמ ײז ןגעק
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 ןײגםיוא טשינ ןלאז ענעבילבעגרעביא יד זא ,טגראזעג ייז ןבאה םעד רעסיוא

 .רעגנוה ןופ

 רעדיװ תוחוכ עשירעטילימ עשיכײרטסע יד ןבאה 1915 ינױ ןט־12 םעד

 סאד .ץינעמסיט ןיא טצעזאב ךיז ײנספיוא ןוא טאטש ןופ ןםור יד ןסיוטשעגסיורא

 רעטילימ עשיסור סאד ןעװ ,1916 טסוגיוא ןט־6 ןזיב זיולב טרעיודעג רעבא טאה

 ןרעסיוא .טאטש יד ןעמונראפ ײנספיוא ןוא עוױסנעפא עײנ א ןביוהעגנא טאה

 טפעלשעג ךאנ ײז ןעמ טאה סטוג יוא באה ןשידײ םענופ לטשער סאד ןבױרסױא

 רעד םורא ןצנאש ןבארג ,ןגעװ ןרעטסאלפ :יװ ,ןטעברא ערעװש ענעדישראפ ־,צ

 עכעלטסירק יד ךיוא לאמ סאד טאה זייװסמאנסיוא .ךרפ־תדובע .;ז.א טאטש

 טריקסיפנאק ײז ײב טאה רעטילימ עשיסור סאד לײװ ,ןטילעג גנורעעקלעפאב

 יד ןבאה 1917 טסוגיוא ןיא .דנאלסור ןײק טקישעגקעװא ןוא ןגאװ־ןוא־דרעפ

 .ץינעמסיט טצעזאב ײנספיוא ,ןפמאק ענעסיבראפ ךאנ /ועכײרטסע

 ־יא סאד ןוא טאטש רעד םורא ןטכאלש עדנרעיודגנאל ןוא עקילאמליפ יד

 א וצ ץינעמסיט טריפרעד ,טנאה וצ טנאה ןום טאטש רעד ןופ ןײגרעב

 .טנעװ יד זיולב ןבילבעג ןענעז לוש רעסיורג רעד ןופ .ןברוח ןקידנעטשלופ

 יד ,שרדמה־תיב עסיורג סאד ןענופעג ךיוא דיז טאה דנאטשוצ ןבלעז םעד ,׳יא

 םאזגנאל ךיז ןבאה המחלמ רעד ךאנ .שרדמה־תיב סניבר רעדארב םעד ןוא זיולק

 .ןדײ ענעבירטעגסיורא ןוא ענעפאלטנא יד ןופ ךעלטשער ןרעקקירוצ ןביוהעינא

 ןיוש זיא טשער רעד לײװ ,ייז ןופ לײט רעסיװעג א זיולב ןעװעג רעבא זיא סאד

 ןיהוװ ,טעטש עשיכײרטםע ערעדנא ןיא ןוא װאלסינאטס ןיא ןעניוװ ןבילבראפ

 .ןראי־המחלמ עכעלרעדיוש יד ןיא ןראװעג טרעגלאװראפ ןע־נעז יײז

 ןופ טפאשרעה רעד רעטנוא ץינעמסיט
 (1919—.1918) רעניארקוא יד

 עשיראגנוא־ךײרטסע יד ןלאפעצ ךיז זיא 1918 רעבמעװאנ ןט־11 םעד

 עיצילאג־חרזמ ןיא טכאמ יד ןוא ןכארבעגנײא ךיז טאה עיכראנאמ יד ,עירעפמיא

 ףכית זיא טיבעג םעד ףיוא תושר ןרעביא .רעניארקוא יד ןעמונעגרעביא ןבאה

 טלאמעד זיא טאטש יד .רעניארקוא ןוא ןקאילאפ ןשיװצ המחלמ א ןכארבעגסיוא

 ןענעז ןטפעשעג יד ,בורח בלאה (ןטכאלש עשיכײרטסע־שיסור יד ןופ ךאנ) ןעװעג

 םיבשות עשידײ עקידרעירפ יד ןופ ,תורוחס ןיא לגנאמ ןבילוצ ןסאלשעג ןעװעג

81 



 ץ י נ מ ס י ט

 ןופ טאהעג טשינ ןבאה ןבילבעג ןענעז סאװ ,יד ןופ בור׳ס ןוא טלעפעג ךס א ןבאה

 זיא ,טאטש ןיא עיצאוטיס רענײמעגלא רעד בילוצ .ןײז וצ סנרפמ דיז סאװ

 םײח ןענאטשעג זיא׳ס ןכלעװ ןופ שארב ,טארלאנאיצאנ רעשידײ א ןענטשטנא

 ,טעטימאק ןשיניארקוא ןטימ ןדנובראפ ךיז טאה טאר רעטנאמרעד רעד .ךאברעױא

 ןופ טיבעג ןפיוא םיא טימ טעבראעגטימ ןוא ץינעמסיט ןיא ןענאטשטנא זיא סאװ

 רעשיניארקוא רעקיטרא רעד ןופ םכסה ןטימ .טאטש ןיא גנונדרא יד ןרעכיזראפ

 ןוא ןבעל סאד ,ור יד ןרעכיז וצ ידכ ,ץילימ עשידײ א ןראװעג ןפאשעג זיא טכאמ

 ןענאטשאב זיא ץילימ יד .טאטש ןיא גנורעקלעפאב רעשידײ רעד ןופ סנגעמראפ יד

 טגאדנעמאק רעד .טלושעגסיוא שירעטילימ ןעװעג ןענעז עכלעװ ,טײלעגנױ 20 ןופ

 ריציפארעטנוא רעטנידעגסיוא ןא — ןאמכערפש לדנעמ ןעװעג זיא ץילימ רעד ןופ

 יד טצענערגאב ןבאה רעבאהטכאמ עשיניארקוא יד .ײמרא רעשיכײרטסע רעד ןופ

 טלײטיעגוצ ןוא ,טניוװעג ןבאה ןדײ װו ,חטש םוצ זיולב ץילימ רעד ןופ טײקיטעט

 עשיניארקוא יד יבגל טײקכעלטראװטנאראפ יד .ןליוק טרעדנוה טימ ןסקיב זס ײז

 ףיוא ןראװעג טגײלעגפיורא זיא ץילימ רעד ןופ טײקיטעט רעד ראפ רעבאהטכאמ

 עשידײ יד ןבאה טכאנ ןוא גאט .לגיפש ריאמ — ריציפא ןשידײ םענעזעװעג א

 טאהעג טאה װאלסינאטס ןיא .לטראװקניװו ןשידײ םעד טרילארטאפ ןטנאיצילאפ

 ןופ ןדײ יד טריטנעזערפער טאה סאװ ,טאר רעלארטנעצ רעשידײ א טראציז ןײז

 טראציז ריא טאהעג ךיוא טאה סאװ ,טכאמ רעשיניארקוא רעד יבגל ,עיצילאג־חרזמ

 רעד טריטנעזערפער ןדײ יד טאה גנוריגער רעשיניארקוא רעד ײב .װאלסינאטס ןיא

 .לאפאנראט ןופ ןאמדלאװ לארשי ר״ד ,ןקסע רעשיטסינױצ רעטנאקאב

 עלא ןופ ראפנעמאזוצ א ןעמוקעגראפ װאלסינאטס ןיא זיא 1918 רעבמעצעד ןיא

 ןראװעג טלײװעגסיוא זיא׳ס ןכלעװ ףיוא ,עיצילאג־חרזמ ןיא ןטארלאנאיצאנ עשידײ

 ןבאה ןדײ יד .ןרעפלאה לראק ר״ד ןופ ץיזראפ ןטימ טארלאנאיצאנ רעלארטנעצ א

 סלא ןראװעג טנעקרענא לעיציפא זיא שידײ ןוא עימאנאטיוא עלערוטלוק ןעמוקאב

 עשיטילאפ ריעזדנוא טאה גנורעקלעפאב עשיליופ יד .ךארפש עלאנאיצאנ עשידײ

 .גנולדנאה עוױטאגענ סלא טצאשעגפא ןשינעטלעהראפ עקיטרא יד יבגל גנולעטשנײא

 ךיא .ײז ןגעק רעניארקוא יד טימ עיצארעפאאק ןפראװעגראפ זדנוא ןבאה ייז

 עשיליופ יד ןרעלקוצפיוא טימאב ךיז ןבאה סאװ ,יד וצ טרעהעג באה ךעלנעזרעפ

 ,גנוטלאה רעזדנוא טימ ןליצ עשיטילאפ ענײק טשינ ךיז ןלעטש רימ זא ,רעגריבטימ

 א ןיא .טאטש ןיא ןדײ יד ןופ ןגעמראפ ןוא ןבעל סאד ןטיהפא זיולב ןליװ רימ ראנ

 זא ,טרעדאפעגפיוא טכאמ עשירעטילימ עשיניארקוא יד טאה םורא טײצ רעסיװעג

 יז טאה יוזא) לײװ ,ןזײלפױא ךיז ןוא רעװעג סאד ןרעקמוא לאז ץילימ יד
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 ןוא ור רעד ראפ טײקכעלטראװטנאראפ יד ךיז ףיוא ןעמענ ןײלא ײז (טרעלקרעד

 ־טכאמ עלארטנעצ עשיניארקוא יד עקאט ןבאה תמא ןא סאװ .טאטש ןיא גנונדרא

 ןטיהפא ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעגנונדראראפ עדנכערפשטנא ןבעגעגסיורא ןענאגרא

 ןטלאהוצפא ןעװעג חכב טשינ רעבא ןענעז ײז ,טאטש רעצנאג רעד ןיא גנונדרא יד

 ענעי לײװ ,ןדײ יבגל ןכיורבםימ ןופ ערעײז עטנדראעגרעטנוא ענעדישראפ יד

 ןוא ןעגנונדראראפ ןופ רעבעגסיורא עטנעטעפמאק יד ןענעז ײז זא ,ןטלאהעג ןבאה

 ךיא ןיב אד״ :טרעלקרעד דנרידיצעד טאה ײז ןופ רעדעי .עלארטנעצ יד טשינ

 ״י רעטסינימ
 ןעײרעביור ךיוא ןוא סאג ןיא ןדײ ףיוא ןלאפרעביא ןביוהעגנא עקאט ךיז ןבאה

 ןיא ןבאה עכלעװ ,סעדנאב ענעדישראפ ןענאטשטנא ןענעז סע .ןעגנוניוװ יד ןיא

 ןענעז רעביור עכלעזא סלא .הכאלמ־ביור רעײז טריפעגכרוד ןרידנומ עשירעטילימ

 רעד ףיוא טניוװעג ןבאה עכלעװ ,״סעקאינבוד״ רעדירב ײרד יד ןעװעג טנאקאב

 .ךעלנעזרעפ טנעקעג טשינ ײז ןבאה רימ סאװ ,ערעדנא ךיוא ןוא ,סאג רעגינצינעשפ

 ןפיולטנא ןביוהעגנא ןבאה ןדײ ןוא טרעגרעראפ גאט וצ גאט ןופ ךיז טאה עגאל יד

 .טאטש ןופ

 יד .גרעבמעל ןעמונראפ רעטילימ עשיליופ םאד טאה 1919 יאמ ןט־28 םעד

 .ןגיוצעגסיורא ךיז ץינעמסיט ןופ ךיוא ןבאה ןוא ןראװעג טגיזאב ןענעז רעניארקוא

 1939—1919 ןראי יד ןיא ץינעמסיט
 טזאלראפ ןענאגרא־טכאמ עשיניארקוא יד ןבאה טנאמרעד ןיוש ןבאה רימ יװ

 ןסאג יד ףיוא ןזיװאב ךיז ןבאה ךאנ גאט ןבלעז םעד .1919 יאמ ןט־28 םעד טאטש יד

 רעשירעטילימ רעשיליופ רעמײהעג רעד ןופ רעדילגטימ עטנםאװאב ץינעמםיט ײפ

 ןביוהעגנא ךיז טאה דלאב ןוא (אװאקסיאװ איצאזינאגרא אקסלאפ) עיצאזינאגרא

 ־טוג יד ןביוהעגנא ךיז ןבאה םע .ןדײ יד יבגל ןעגנוגלאפראפ ןופ לטיפאק ײנ א

 ןעװעג זיא ןטנאטםערא עטשרע יד ןשיװצ .ןטסערא ןוא ״ןעגנוכוז־זיוה״ עטנאקאב

 טאה׳מ ןכלעװ ,ךאברעיוא םײח ,טארלאנאיצאנ ןשידײ ןופ רעציזראפ רענעזעװעג רעד

 .טײרפאב דלאב ,ץנעגילעטניא רעשיליופ רעד ןופ ץנעװרעטניא רעד קנאד א .רעבא

 ךיז ןבאה ,סעיצאקסיפנאק טימ טקידנעראפ טפא ךיז ןבאה סאװ ,ןעגנוכוז־זיוה יד

 ייב ןראװעג טריפעגכרוד ךיוא זיא עיזיװער־זיוה אזא .טקידנעעג טשינ ךיג יוזא

 ןעװעג ךיוא ןענעז בוטש ןיא זדנוא ײב ןכאז עטריקסיפנאק יד ןשיװצ .ןרעטלע ענײמ

 באה ךיא עכלעװ ,ץנעדנאפסעראק עכעלנעזרעפ ןוא ןטנעמוקאד עכעלנעזרעפ ענײמ
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 ־םיוא טזומעג דיז באה ךעלנעזרעפ דיא .ןעמוקאב קירוצ טשינ לאמנײק ןיװק

 א ןראװעג טלעטשעגנײא זיא טאטש ןיא זיב ,געט עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ןטלאהאב

 רעבלעז רעד ןיא זיא עיזיװער עכעלנע ןא .גנונדרא עשיטאמעלבארפ ,עםיװעג

 ןשיטסינױצ םענופ רעריסאק ןוא ראטערקעס םײב ןראװעג טריפעגכרוד ךיוא טײצ

 ,רעכיב ןראװעג טריקסיפנאק זיא׳ס ןכלעװ ײב ,דלעה לאומש ,טעטימאק ןלאקאל

 עטנאמרעד יד רעסיוא .ןראװעג ןלאפראפ זיא ץלא סאד ךיוא .טלעג ןוא ןעלגיז

 עקיצומש ןוא ערעװש ענעדי־שראפ וצ ןדײ ןפאכ ןביוהעגנא ןעמ טאה ,תושיגנ

 וצ ןענװאד ןופ ןראװעג טפעלשעגסיורא ןדײ ןענעז םיתבש יד ןיא וליפא .ןטעברא

 זיא סע ןוא ןראװעג טזײלעגפיוא זיא טארלאנאיצאנ רע־שידײ רעד .טעברא־סגנאװצ

 ־הליהק יד טימ ןעמונראפ דיז טאה סאװ ,ראסימאק־סגנוריגער א ןראװעג טמיט־שאב

 ט־שינ טאה סאװ ,דײ א ,רעפאפ בקעי ןעמוקאב טאה עיצאנימאנ עקיזאד יד .םינינע

 ,םינינע עכעלטפא־שלעזעג ןוא עוױטארטסינימדא ןיא גנונא עטסעדנימ יד טאהעג

 גנורעקלעפאב רע־שידײ רעד ראפ טײצ רע־שיגארט ןוא רערעװש אזא ןיא סדעדנוזאב

 טאה רע לײװ ,עיצאנימאנ עקיזאד יד ןעמוקאב רעפאפ טאה ךעלנײ־שראװ .טאט־ש יןיא

 .ןביולג ס׳ה־שמ ןופ קאילאפ א זיא רע זא ,עיצאראלקעד א ןבירשעגרעטנוא

 ,ןענופעג טשינ טאט־ש ןיא ךיז טאה ,גנולעט־שנײא אזא טימ רעכעלנע ןײק

 ־הליהק ןקידנכערפ־שטנא ןא ןפא־ש וצ ןבעגעגנײא ט־שינ םיא ךיז טאה אליממ ןוא

 ףיעזוי רעסיװעג א ןעמונעגרעביא טאה גנוטלאװראפ־עדנײמעג ע־שיטאט־ש יד .טאר

 וצ טימאב קראטש תמאב ךיז טאה סאװ ,שטנעמ רעלארעביל א — יקסװאריכ

 .טיונ רעײז ןיא ןפלאהעג ײז ןוא סענאקי־ש ןופ גנורעקלעפאב ע־שידײ יד ןטיהראפ

 יאמ ןט־28 ןופ) טײצ עצרוק א רעײז ןעמונראפ טמא םעד רע טאה ןרעיודאב םוצ

 ןיא גנורעקלעפאב רע־שידײ רעד ראפ גוצמעטא רעד ןוא (1919 ילױ ןט־20 ןזיב

 א ,ראסימאק־סגנוריגער א ןעמונראפ טאה טרא ןײז .טקידנעראפ דיז טאה טאט־ש

 ־ראראפ ענײז .רעדנעלאה ינאטנא רעיני־שזניא — קעדנע ןא ,טימעסיטנא רעסיורג

 ענײז וצ .גנורעקלעפאב רע־שידײ רעד ןופ ןבעל סאד טרעװ־שאב ןבאה ןעגנונד

 א ,ןורכז ןײמ ןיא טצירקעגנײא ךיז טאה סע יװ ,טרעהעג ןבאה ןעגנונדראראפ

 ןוא װאלסינאטם ןײק ןראפוצסיורא ןענײשריסאפ ןדײ ראפ ןבעגוצסיורא טאבראפ

 גנוגעװאב עײרפ יד טקנער־שאב רע טאה טימאד .טעטש ערענעלק ,ערעדנא ןיא וליפא

 ןבאה סאװ ,תורוחס ףיוא ןזײרפ עלעיצעפס טלעטשעגנײא ךיוא טאה רע .ןדיי ראפ

 .לדנאה ן־שידײ ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג דיז

 ןכארבעגסיוא זיא׳ס ןעװ ,טנעמאמ ןטימ ןדײ יד ראפ ןראװעג זיא רעגרע ךאנ

 ןראװעג זיא ןדײ יד ןופ ןבעל סאד .(1920 רעמוז) המחלמ עשיטעיװאס־שיליופ יד

84 



 ר ו כ ז י ר פ ס

 יד טקירדעג גנוטלאװראפ־טאטש עשיטימעסיטנא יד דאנ טאה וצרעד ןוא ,רקפד

 ןפארטש עזאלניז טימ ,ןעגנונדראראפ עלעיצעפס שימ גנורעקלעפאב עשידײ

 ךיז ןבאה׳ס וװ ,װאלסינאטס ןטנעאנ ןופ .סענאקיש עטכארטעגוצ טימ ,ללכב ןוא

 ,ןגעמראפ שידײ ןביור ןוא ןטאדלאס ןלאפנײרא ןגעלפ ,סעצװארולטעפ ןענופעג

 ־מוא גאט ןײא ןיא ןענעז יוזא .תוגירה ןריפכרוד וליפא ןוא ןעיורפ עשידײ ןדנעש

 הנח הנמלא עטלא ןא ןוא לעגירק אנח ,םעדײא ןײז טימ קאילאפ לאפר ׳,עמוקעג

 ןיא טלקמ םוקמ א טכוזעג ןוא טאטש ןופ ןפיולטנא ןעמונעג ןבאה ןדײ .לעגיפש

 םאװ ,ןדײ יד ןוא גנוקיוראב עסיװעג א ןעמוקעג זיא םערוטש ןכאנ .װאלסױאטס

 .םײהא ןרעקמוא ןביוהעגנא ךיז ןבאה ,טעטש ערעדנא ןיא ןפאלטנא רעירפ ןענעז

 רעשידיי רעד ןופ טנעצארפ 98 ןבאה ,גנולײצסקלאפ רעד תעב ,1921 ראי ןיא

 םוצ טײקירעהעגנא עלאנאיצאנ רעײז ןבעגעגנא טאטש זיא גנורעקלעפאב

 .ךארפש עלאנאיצאנ רעײז סלא ־שידײ ןוא קלאפ ןשידײ

 עשיליופ יד וצ ןלאװ עטשרע יד ןעמוקעגראפ ןענעז 1922 רעבמעװאנ ןט־5 םעד

 ףיוא ,סעטסיל־ןטאדידנאק יד .טאנעס ןוא םײס םוצ — ןצנאטסניא עשירעבעגצעזעג

 ןבאה 07 ןוא 16) רעײטשראפ עלאנאיצאנ עשידײ טרירוגיפ ןבאה׳ם עכלעוד

 .ןעמיטש עשידײ טנעצארפ 100 עלא ןעמוקאב

 .גנוטלאװראפ־הליהק רעקיטרא רעד וצ ןלאװ ןעמוקעגראפ ןענעז 1924 ראי ןיא

 עלאנאיצאנ ןראװעג טלײװעגסיוא ןענעז עיצאנידרא־לאװ רעטרעטלעראפ רעד ץא־ט

 וצ וװרפ א טכאמעג ןבאה קריצאב ןופ ןענאגרא־טכאמ ערעכעה יד .רעייטשראפ

 ר״ד טאטופעד־םײס רעזדנוא ןופ ץנעװרעטניא רעד קנאד א רעבא ,ןלאװ יד ןעלספ

 ןיא ןינע םעד ןגעװ ךײר ר״ד ןופ לקיטרא עפראש רעײז סאד ןוא ל״ז ןיראמזאר

 זיא ,לעיפאפ ,ןאמטפיוה־סקריצאב םעד ןפירגעגנא קראטש טאה סאװ ,״אליװכ״ רעד

 .ןראװעג טפאט־עגפא ,גנוטלאװראפ־הליהק רעד וצ ןלאװ יד ןכאמ־לטב ןופ ,הריזג יד

 טקיטעטשאב זיא הליהק רעצינעמסיט רעד וצ גנוטלאװראפ עטלײװעגסיוא יד

 .ל״ז ןעדאל ןמלז ׳ר ןראװעג טלײװעגסיוא זיא להקה־שאר םלא ןוא ןראױעג

 ןיא זיא ,טארטאטש םוצ ןלאװ ןעמוקעגראפ ןענעז׳ס ןעװ ,1928 ראי ןיא

 ןראװעג ןפאשעג ,טעטימאק־לאקאל ןשיטסינױצ ןופ גנוטײל רעד רעטנוא ,ץינעמסיט

 יד .טאטש ןיא ןעגנוריפורג עשיטילאפ עשידיי עלא ןופ עטסיל עכעלטײהנייא ןא

 זיא ןלאװ יד ךאנ .24 ןופ לאצ א ףיוא רעײטשראפ 7 ןעמוקאב טאה עטסיל עקיזאד

 ןגעװ ןטעטימאק עשילײפ ןוא עשיניארקוא יד טימ שינדנעטשראפ א וצ ןעמוקעג

 ןראװעג טלײװעגסיוא טלאמעד זיא רעטםײמרעגריב סלא .טעבראטימ רעמאזנײמעג א

 רעטשרע ןײז סלא .אנגוב דערפלא ראטאנ רעד טאדידנאק רעמאזנײמעג רעד
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 עדײב) קושטשאלאװ אסקעלוא טאדידנאק רעשיניארקוא רעד — רעטערטראפ

 רעדילגטימ סלא .רעלזײר ר״ד — רעטערטראפ רעטײװצ ןוא (ןשטנעמ עלארעביל

 :ןראװעג טלײװעג עטסיל רעשידײ רעד ןופ ןענעז גנוטלאװראפ־טאטש רעד ןיא

 .ב ,דנאלב .ש ,דלעפרעמ •י ,גרעבדלאג רעקײטפא רעד ,ספעש ר״ד ,רעלזײר ר״ד

 רעײז ןעװעג ןטאטלוזער יד ןופ זיא גנורעקלעפאב עשידײ יד .ךארג .י ןוא רעטםוא

 טימ טעטלאװראפ טאה סאװ ,טימעסיטנא ןא ןופ ןראװעג רוטפ זיא׳מ לײװ ,ןדירפיצ

 .1919 ילױ טניז טאטש רעד

 טאטש ןופ רעטסײמרעגריב זיא 1934 ראורבעפ ןט־22 ןזיב 1928 יאמ ןט־3 ןופ

 ןט־4 ןזיב 1934 ראורבפ ןט־23 ןופ ,אנגוב דערפלא רעטנאמרעד ןביוא רעד ןעװעג

 1934 ינױ ןט־צ ןופ ,קושטשאלאװ אסקעלוא ןעמונראפ טמא םעד טאה 1934 ינױ

 רעבמעצעד ןט־1 ןופ ןוא שטיװעינישזדעשזד ינאטנא — 1934 רעבמעװאנ ןט־30 ןזיב

 .רעבײרש שזעימישזאק — גירק־טלעװ ןטײװצ םענופ ךורבסיוא ןזיב 1934

 ,טלײצעג ןאד ץינעמסיט טאה 1931 ראי ןופ ןבאגנא עשיטאטש יד טיול

 .ןדײ — 1185 ןוא ןקאילאפ 1346 ,רעניארקוא 4726 — םעד ןיא ,רעניוװנײא 7,257

 טלײצעג ץינעמסיט ראי ןקיזאד ןיא טאה ,1938 ראי ןופ ןבאגנא עכעלנע טיול

 — ןדײ ןוא 1,430 — ןקאילאפ ,5,107 — רעניארקוא םעד ןיא .רעניוװנײא 7,830

1,293. 

 ראי ןיא ןעמוקעגראפ זיא סאװ ,םײם ןשיליופ םוצ עינאפמאק־לאװ רעד תעב

 ןיא זנדנוא ײב גנוגעװאב רעשיטסינױצ דעד ןופ עדנאגאפארפ־לאװ יד זיא ,1928

 ־טכאמ עוױטארטסינימדא עשיליופ יד ךרוד ןראװעג טרעװשאב קראטש טאטש
 סאד סאװ ,םעד בילוצ עיצקא־לאװ יד ןעװעג זיא טרעװשאב רעמ ךאנ .ןענאגרא

 ןענעז ןזײרק־לאװ יד ןוא ןלאװ יד ןיא ןעמונעג לײטנא רעניארקוא יד ןבאה לאמ

 יד טרעװשאב רעמ ךאנ טאה סאד .רעפרעד עקימורא יד טימ עטריניבמאק ןעװעג

 עשיטסינױצ יד ןבאה םעלא םעד ץארט .טריפעג ןבאה ןטסינױצ יד סאװ ,עיצקא־לאװ

 90 רעביא סעגרוא־לאװ יד וצ ןעגנערב וצ ןזיװאב ץינעמסיט ןיא ןעגנוריפורג

 טמיטשעג לאמ סאד ךיוא ןבאה עכלעװ ,עטקיטכעראב־לאװ עשידײ יד ןופ טנעצארפ

 ןראװעג טלײװעגסיוא ײנםפיוא זיא ןיראמזאר ר״ד ןוא 17 .רנ עטסיל רעד ראפ

 .זײרק רעװאלסינאטס רעזדנוא ןופ טנאטנעזערפער רעשידײ סלא

 טשינ ןעגעז ןעגנוריגער יד .ןלאװ יד ךאנ עגאל עשידײ יד ןראװעג זיא רעװש

 ףיוא שראמ־יקסדוסליפ ןטנאקאב םוצ ןעמוקעג זיא׳ס זיב ,עליבאטס ןײק ןעװעג

 .עזערעב־זוטראק ןיא רעגאל־עיצארטנעצנאק ןטמיראב־קירעיורט ןטימ עשראװ

 םוצ ןלאװ עײנ ןבירשעגסיוא טאה גנוריגער עשיליופ ענענאטשטנא טלאמעד יד
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 סאג רעשידײ רעד ףיוא עגאל יד .1930 ראי ןיא ןעמוקעגראפ ןענעז ןלאװ יד ,םײס

 ןא ןביוהעגנא ןבאה ןענאגרא־טכאמ יד .עטלפענראפ א ןעװעג זיא ץײנעמסיט ןיא

 ,1 .רנ עטסיל רעד ראפ ןעמיטש וצ גנורעקלעפאב רעשידײ רעד ןשיװצ עיצאטיגא

 ״גנוריגער רעד טימ טעבראטימ ראפ קאלב ןשיאײטראפמוא״ ןופ עטסיל רעד ראפ

 ןעמוק ןביוהעגנא ןבאה םעד רעסיוא .(םעדנאשז׳ז יצארפלופסװ קאלב יניטראפזעב)

 טימ ןעמאזוצ ״לארשי תדוגא״ ןופ םיחילש טאלג ןוא ןראטאטיגא װאלסינאטס ןופ

 ךס א ןיהװו ,שרדמה־תיב ןסיורג ןיא גנולמאזראפ א ףיוא .״םיצורח די״ ןופ םיחילש

 ןלאז ןדײ רעצינעמסיט יד זא ,טריטיגא ןעמ טאה ,דחפ סיוא ןעגנאגעג ןענעז ןדײ

 רעצינעמסיט יד טלעטשעג טאה טקאפ רעד ךיוא .עטסיל־סגנוריגער רעד ראפ ןעמיטש

 .עמעליד רערעװש א ראפ רעריפ עשיטסינױצ

 זיא ,םײס םוצ טאדידנאק רעזדנוא ןעװעג טציא ךיוא זיא סאװ ,ןיראמזאר ר״ד

 ידכ ,ץינעמםיט ןײק ןרעזדנוא טעטימאק ןשיטסינױצ ןכרוד ןראװעג ןטעבראפ

 ןעװעג זיא סאװ ,גנולמאזראפ־סקלאפ יד ףיוא ןלאװ יד ןופ ןינע ןגעװ ןטערטוצסיורא

 רעד קנאד א ,ןוא טנאזאפמיא ןלאפעגסיוא זיא גנולמאזראפ יד .טריזינאגרא דנצנעלג

 ןטאטלוזער יד .רענגעק יד דצמ ןעגנורעטש ןא ךרודא ,ןיראמזאר ר״ד ןופ גנוטלאה

 ןיא עטקיטכעראבלאװ עשידײ יד ןופ טנעצארפ 96 לייװ ,עװיטיזאפ ןעװעג ןענעז

 ײב .עטסיל רעלאנאיצאג רעד ראפ טמיטשעג ןלאװ יד ןופ גאט ןיא טאה ץינעמסיט

 יד ןיא רענעמ־סגנױורטראפ ערעזדנוא זא ,ןענאמרעד דיא ליװ טײהנגעלעג רעד

 ןטיה וצ עבאגפיוא עטכײל ןײק טשינראג טאהעג ןבאה סעיסימאק־לאװ ענײמעגלא

 טימ רימ ןבאה ליצ רעזדנוא .ןעגנושלעפ עלעוטנעװע ןײק ןעמוקראפ ט־שינ ןלאז סע
 רעשידײ סלא ןראװעג טלײװעגסיוא רעדיװ זיא ןיראמזאר ר״ד .טכײרגרעד גלאפרעד

 רעצנאג רעד ךרוד ןראװעג ןעמונעגפיוא זיא סאװ ,םײס ןשיליופ ןיא טנאטנעזערפער

 .עיצקאפסיטאס סיורג טימ ץינעמםיט ןיא גנורעקלעפאב רע־שידײ

 ץינעמסיט ןיא גנוגעװאב עשיטסינױצ יד
 רעדאב םושרג ןופ לקיטרא ןא ןזיװאב ״ףסאיחא״ ןיא ךיז טאה 1894 ראי ןיא

 טרעװ ןרעדנא ןשיװצ .״עיצילאג ןיא לארשי ינב וניחא ײב טעברא עלאנאיצאנ״ .נ.א

 גנוגעװאב עלאנאיצאנ א ןביוחעגנא ךיז טאה 1883 ראי ןיא ןיוש זא ,ןבירשעג טראד

 .גנוגעװאב־עיצאלימיסא יד ןםיוטשעגסיורא טאה סאװ ,עיצילאג ןיא ןדײ יד ןשיװצ

 םיחילש עריא .״ןױצ״ הרבח יד ןראװעג טעדנירגעג 1890 ראי ןיא זיא גרעבמעל ןיא

 ןוא עיצילאג ןיא םיבושי עשידײ יעלא ןיא קנאדעג ןלאנאיצאנ םעד טײרפשראפ ןבאה
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 טכוזאב ןבאה םיהילש עכלעזא .הרבח רעד ןופ ןעגנולײטפא טעדנײגעג טראד

 אד טאה גנוגעװאב יד .גנולײטפא ןא סרעײז טעדנירגעג אד ךיוא ןוא ץינעמסיט

 עשיליופ יד ךרוד .ןסקאװעגרעדנאנופ לענש ךיז ןוא רעגנעהנא ךס א ןענװועג

 עשידײ עטסערג סלא ןראװעג טנכײצאב ,סורדראפ טימ ,גנוגעװאב ׳יד ז־א רענגעק

 גנוגעװאב רעד ףיוא טקוקעג רענעטור יד ןבאה ןגעקאד ,עיצילאג ןיא גנוגעװאב

 ןרילימיסא וצ ךיז טשינ ןבערטש ןדײ יד זא ,ןופרעד קידנעגנירד ,עיטאפמיס טימ

 עשידײ ענענישרעד טלאמעד יד ןופ בור סאד .טפאשלעזעג רעשיליופ רעד ןיא

 זיולב .גנוגעװאב רעלאנאיצאנ רעד ןופ טסניד ןיא טלעטשעג ךיז ןבאה ןעגנוטײצ

 .ןגעק ןטערטוצסיורא טגאװעג ןבאה ןעגנוטײצ לאצ עקיטשינ א

 רעצינעמסיט״ .נ.א גנוטײצ א ןענישרעד ןראי ענעי ןיא זיא ץינעמסיט ןיא

 עשיטסיטאטס יד טױל .רעגאל ןשירענגעק פוצ טרעהעג טאה סאװ ,״טאלבסקלאכ

 עשיטסינױצ 75 עיצילאג ןיא טריטסיזקע טײצ רענעי ןיא ןבאה סקרוק ר״ד ןופ ןרעפיצ

 ןיא ןײאראפ רעשיטסינױצ רעד טנכערעגנײרא זיא סע עכלעװ ןשיװצ ,ןענײאראפ

 ראי ןיא עסערפ עשיטסינױצ יד טאה (214 ףד) רעבלעג .מ .נ ר״ד טיול .ץינעמסיט

 טרעהעגפיוא ןטײקירעװש עלעיסנאניפ בילוצ ,ןבאה סע .סיזירק א טכאמעגכרוד 1895

 ״טאלבנכאװ עשידײ סאד״ ןוא (שיאערבעה ןיא) ״ןורשה״ ןעגנוטײצ יד ןענײשרעד

 ןלעיסנאניפ םעד ךאד ןבאה ןטפירשטײצ ןוא ןעגנוטײצ בור םאד .(שידײ ןיא)

 טפירשטײצ עקידנכאװײװצ יד ןרעװ טנכערראפ ףראד יד וצ .ןטלאהעגכרוד סיז־ייק

 לעבענק חבש ׳ר ךרוד ןראװעג ןבעגעגסיורא זיא סאװ ,״טאלבנעילימאפ סעשידײ״

 .ל״ז

 ,טײרפשראפ קראטש ןעװעג ״ןװצ״ ןגעװ קנאדעג רעד זיא ץינעמסיט ןיא

 ךיא .טסײג רעלענאיצידארט א טשרעהעג טאה׳ס װו ,ןעמײה יד ןיא סרעדנוזאב

 עקשופ־תמיק־ןרק עיולב א ןעגנאהעג זיא בוטש ןיא זדנוא ייב ךיוא זא ,קנעדעג

 ,ןטײהנגעלעג ענעדישראפ ײב ,געלפ ה״ע עמאמ ןײמ ןוא עקשופ־סנ־לעב־ריאמ ןבעו

 עדייב ןיא טלעג ןפראװניירא ,ןשטנעב־טכיל ןראפ קיטיירפ ןדעי סרעדנוזאב ןוא

 א ךאנ ןיב ךיא ןעװ ,ןראי ענעי ןיא טײקיטעט רעשיטסינױצ רעד ןגעװ .סעקשופ

 ןיא :ןטנעמאמ עקיצנײא ןורכז ןיא ןבילבראפ רימ ןענעז ,זעװעג דניק ןײלק

 סע רעכלעװ ןיא ,קעטאילביב עטאוױרפ א טײפעג ל״ז רעײפ עיטאמ טאה ץינעמסיט

 טלאהניא ןלאנאיצאנ קראטש א טימ רעכיב עשידײ ןוא עשיליופ ןעװעג ןענעז

 (ךעלכיב םיא ראפ ןשיוט ןיהא ןקיש ךימ געלפ ל״ז עט>;ט ןיימ זא ,ךיא קנעדעג ,בגאד

 װו ,שרדמה־תיב ןסיורג ןיא ןעלמאזראפ ןדײ ךיז ןגעלפ גאטײב תבש ןדעי זא ,;וא

 .ןעגנוזעלראפ ןעמוקעגראפ ןענעז׳ס
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 באה ךיא ןעװ ,גנוגעװאב רעשיטסינױצ רעד ףיוא ןסיוטשעגנא דיז באה ךיא

 ןטסיזאנמיג ערעטלע .1910 ראי ןיא סאד זיא ןעװעג .עיזאנמיג ןיא טנרעלעג ןיוש

 גוח״ ןופ רעדילגטימ ,טעטש עסיורג יד ןיא טרידוטש ןבאה עכלעװ ,ןטנעדוטס ןוא

 ןופ בוטש ןיא ןעגנולמאזראפ ןטלאהפא ןוא תבש ףיוא םײהא ןעמוק ןגעלפ ״םינױצה

 עטסוױטקא יד וצ .״גוח״ ןטנאמרעד ןופ רעריפנא רעד ןעװעג זיא סאװ ,לעגיפש ריאמ

 ,(17 טײז עז) רענטיװק ילתפנ ןוא קחצי־םהרבא רעדירב יד טרעהעג אד ןבאה רעוט

 טעדנירגעג רעטעפש ןבאה ןוא שיאערבעה ןופ רעגנעהנא עקראטש ןעװעג ןענעז סאװ

 םוצ ןפלאהעגטימ קראטש ןבאה עקאט ײז .װאלסינאטס ןיא לוש־״הרורב הפש״ יד

 .ץינעמסיט ןיא ךארפש עשיאערבעה יד ןטײרפשראפ

 ןיא ,לוש עשיאערבעה א ןראװעג טעדנירגעג ץינעמסיט ןיא זיא 1908 ראי ןיא

 ןעװעג זיא רערעל רעטשרע ריא .רעליש 40 א ייב טנרעלעג ןבאה׳ס רעכלעװ

 ץינעמסיט ןיא זיא המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ראפ ץרוק .םיובנעזאר בקעי

 יד .עיצאזינאגרא־טנגױ עשיטסינױצ עוױטקא ןא ,״הוחא״ ןראװעג טעדנירגעג

 טנדראעגנײא טאה ןוא לאז־ןעײל א ,קעטאילביב א טימ טריפעגנא טאה ,״.דוחא״

 ערעסערג ,ערעדנא ןופ ךיוא ןוא עקיטרא ןעװעג ןענעז ןטנערעפער יד .ןעגנוזעלראפ

 .טעטש־

 עיצאזינאגרא־טנגױ רעד ןופ טײקיטעט יד ךיז טאה גירק ןופ ךורבסיוא ןטימ

 ןטימ טײנאב טײקיטעט עשיטסינױצ יד ךיז טאה גירק ןכאנ דלאב .ןסירעגרעביא

 ןײק טאהעג טשינ טאה סאװ ,״לצרעה ראדאעט ר״ד״ עיצאזיגאגרא יד ןדנירג

 ןיא) עשיניארקוא־שיליופ יד בילוצ טײקיטעט ערעטײרב א ןריפ וצ ןטײקכעלגעמ

 עשירעטילימ (דאירעפ ןקידרעטעפש ןיא) עשיטעיװאס־שיליופ ןוא (דאירעפ ןטשרע

 .1921 ראי ןיא ןביוהעגנא טשרע ךיז טאה טײקיטעט עוױסנעטניא ןא .ןפמאק

 ,רעגנעהנא עשיטסינױצ עלא ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז ןענעז ראי ןטנאמרעד ןיא

 ןופ דנאטשאב ןיא ,גנוטלאװראפ א טלײװעגסיוא ,ךיז ן־שיװצ ןופ ,ןבאה עכלעװ

 ־רעבירא רעטעפש) ןאמעעז קענונ ,ןראק לרעב :םירבח יד ןײרא ןענעז׳ס רעכלעװ

 ,(ךײר ןאעל ר״ד ןופ ראטערקעם רעכעלנעזרעפ ןראװעג ןוא גרעבמעל ןײק ןגיוצעג

 .םיטש סקאמ ,דלעפנענול בקעי ,(ראטערקעס סלא) ,רעמאז בקעי ,ןראק לקנעי

 .רעציזראפ סלא דנאלב המלש ןוא ,ןאמכערפש ץרפ ,לעגנעטש ןבואר ,(רעריסאק)

 ןוא םירבח טרעדנוה רעכעה טרעהעג ןבאה ןײאראפ ןשיטסינױצ ןקיזאד םוצ

 וצ לײטנא ידכ ,ןעלמאזראפ ןטנװא יד ןיא ךיז ןגעלפ רעדילגטימ יד .סעטרבח

 רעשידײ ןוא םזינױצ ןגעװ ןטארעפער ןרעהסיוא ןוא ןסרוק־תירבע יד ןיא ןעמענ
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 ץינמסיט

 ־טנגױ רעשיטסינױצ רעד ןופ גנוצעזראפ ןימ א ןעװעג זיא ץלא סאד .עטכישעג

 •״הוחא״ עיצאזינאגרא

 ןופ טײקיטעט יד ןראװעג טײנאב טײצ רעבלעז רעד ןיא זיא ץינעמסיט ןיא

 עשיטאטש ערעדנא טימ ןריסערעטניא ךיוא ךיז ןגעלפ עכלעװ ,ןטסינױצ ערעטלע יד

 טאטש ןיא ןבעל ןשידײ םוצ תוכײש א טאהעג ןבאה סאװ ,ןעמעלבארפ עלעוטקא

 ןוא טארטאטש םוצ ןלאװ .ב.צ .ןעמעלבארפ עשיטילאפ ןוא רוטלוק :יװ ,אפוג

 ־סינױצ יד ןיא לײטנא ךיוא ןוא טאנעס ןוא םײס ןשיליופ םוצ ןלאװ ,הליהק רעשידײ

 .ןסערגנאק עשיט

 :טרעהעג ,קנעדעג ךיא יװ ,ןבאה םינקסע עשיטסינױצ עטסיוױטקא יד וצ

 1. ;רעטסוא ךורב ןאמקראמ לאכימ .6

 2. ;רעטלאהכוב קיציא ;דלעפרעמ ףסױ .7

 3. ;(רעקײטפא רעד) גרעבדלאג ;רעשיפ המלש .8

 4. ;ץיװאראה שריה ;רעדעפ ןועמש .9

 5♦ ;ןאמעעז ךויב .רעלגיצ בקעי .10

 עפורג עשיטסינױצ־זעיגילער א ןענאט־שטנא ךיוא זיא דאירעפ ןרעטעפטי ןיא

 טריפעג ןבאה ,ןעיורפ ןוא רענעמ ערעטלע — עפורג־״יחרזמ״ יד .״יחרזמ״

 ןענאטשעג זיא עפורג רעד ןופ שארב .טײקיטעט עשיטסינױצ עוױטקא ןא

 .־ םירבח יד טרעהעג ןבאה עפורג רעד ןופ עטסוױטקא יד וצ .ל״ז רעגאה שובײל ׳י

 רעכערב רעדירב ײװצ יד ,ךילרע עשול ,רעקילפ לדױ ,רעגאה קחצי ,רעגאה שובײל

 ןיא טנײה) קיפאפ לטע היח יורפ טאה ראי ןבלעז ןיא ךאנ .ןאראב דוד ץא

 ךיז ןבאה סאװ ,ךעלדײמ עפורג א טריזינאגרא (םיובנזאר יורפ — עקירעמא

 עמאזנײמעג עלעיצעפם טנדראעגנײא ןוא שיאערבעה ןענרעל טימ ןעמונראפ

 עשיטסינױצ יד טימ טנעקאב רעמ ךיוא ךיז ײז ןבאה ןגולפסיוא יד תעב .ןגולפסיוא

 ןעװ ,1923 ראי ןיא .עמעט רעד ףיוא ןסעומש עמאזנײמעג קידנריפ ,ןלאעדיא

 םעד ןסאלשאב טאה םינױצ רענאיצילאג־חרזמ יד ןופ ץנערעפנאק־דנאל יד

 רעזדנוא ןיא טעדנירגעג ןעמ טאה ,ןעײר ערעײז ןופ ןסילשוצסיוא ״תודחאתה״

 .ןאמםלעדוא ןתנ ןופ גנוטײל רעד רעטנוא ןײאראפ־״ןודרוג״ .ג.א םעד טאטש

 ,״לצרעה ראדאעט ר״ד״ עיצאזינאגרא רעד ןופ םירבח לײט רעקידנטײדאב א

 יד ןכלעװ ןיא ,ןײאראפ־״ןודרוג״ ןיא ןעגנאגעגרעביא זיא ,טנגױ דעטעברא בור׳ס

 ,עדאה הכרב :רעטםעװש יד ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג ךיז טאה טעברא טפיוה

 זיוה ןיא ײז ײב .ןתנ ןוא לארשי רעדירב ײװצ ערעײז ןוא ןאמסלעדוא לסיז
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 טאה׳מ עכלעװ ףיוא ,װיטקא־ײטראפ ןופ ןעגנולמאזראפ יד ןעמוקראפ ןגעלפ

 הלוע סלא רעװ ןוא טעברא־הרשכה ףיוא ןרעװ טקישעג ףראד׳ס רעװ ןסאלשאב

 .לארשי־ץרא ןײק

 ילארשי ץרא ןײק םילוע־םיצולח עפורג א
 ,רענרעל עי׳צנאל ,ןאמסעטאג המלש ,(בארג עיטאמ) טרעלעג יכדרמ :סטכער ןופ

 רעטנאקאבמוא ןא ןוא ,רעטסײל עיסיז

 עקינײא ךאנ ןענאמרעד וצ בוח ןײמ ראפ ךיא טלאה טײהנגעלעג רעד ייב

 טײהנבעגעגרעביא רעייז טימ טנכײצעגסיוא ״הינודרוג״ ןיא ךיז ןבאה סאװ ,םירבח

 ,ןאלפנעטוג עיניפ ,ןײטשנעבע המלש ,רעגאה דוד ,בארג עיטאמ :טײקיטעט ןוא

 עשײטסינױצ יד ןרינידראאק וצ ידכ .ףרעש ןוא קיטסול שריה ,(עקטוט) רעגנוא םײה

 טײקיטעט יד םדוק ןוא טאטש ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ן־שיװצ טעברא

 טנגױ רעד ןשיװצ טעברא־רוטלוק יד ךיוא ןוא ״דוסיה ןרק״ ,״תמיק ןרק״ םורא

 ןראװעג טריזינאגרא ץינעמסיט ןיא זיא ,ןשטנעמ עשידײ יד ןשיװצ ללכב ןוא

 ־ראפ ןטארטראפ ןעװעג ןענעז סע ןכלעװ ןיא ,טעטימאק רעשיטסינױצ א

 ענײמעגלא) טאטש ןיא סעיצאזינאגרא עשיטסינױצ ײרד עלא ןופ רעײטש

 ־אגרא סאד ןרעװ ןבירשעגוצ ףראד סע ןכלעװ ,(יחרזמ ןוא תודחאתה ,ןטסינױצ

 ־טאטש יד וצ — ,ןצנאטסניא עשירעבעגצעזעג עשיליופ יד וצ ןלאװ יד ןריזינ

 יד ןלאפעגסיוא ןענעז טנאזאפמיא רעדנוזאב .ןעגנוטלאװראפ־הליהק ןוא ןטאר
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 רעד דובכל טריזינאגרא טאה טעטימאק רעמאזנײמעג רעד סאװ ,ןעגנורעײפ

 ידכ .1925 ראי ןיא םילשורי זיא טעטיסרעװינוא ןשיאערבעה ןופ גנוײטשטנא

 ׳זיא גנורעקלעפאב עשידײ עצנאג יד ןקילײטאב ךיז לאז ןטײקכעלרעײפ יד ןיא

 ןא ןענאטשטנא ,טעטימאק־לאקאל ןשיטסינױצ םענופ וױטאיציניא רעד טיול

 .עטאד עשיראטסיה עקיזאד יד ןרעײפ םוצ טעטימאק רעכעלרעגריב ־יענײמעגלא

 ־אב רעשידײ רעד ןופ ןטכיש עלא ןופ רעײטשראפ ןײרא ןענעז טעטימאק ןיא

 טנדראעגנײא זיא׳ס .םיסנרפ־הליהק עלא ךיוא ןוא טאטש ןיא גנורעקלעפ

 ןענעז סע רעכלעװ וצ ,לוש רעסיורג רעד ןיא העש־הליפת עלעיצעפס א ןראװעג

 רענעפ עשיטסינױצ טימ ןעמ טאה הליפת רעד ךאנ .טײק־ןוא־דניק ןעמוקעג

 עשידײ עלא .טאטש ןופ ןסאג יד רעביא ןעײר ענעסאלשעג זיא טרישראמסיװיא

 רעקילדנעצ .ןסאלשעג ,בוט־םױ ןוא תבש יװ טקנופ ,ןעװעג ןענעז ןטפעשעג

 טאה טײקידבוט־םױ יד .רענעפ עשיטסינױצ טימ טריראקעד ןעװעג ןענעז רעזײה

 .טאטש רעצנאג רעד ןיא ןעזעגנא קראטש ךיז

 1932 ראי ןיא עיסימאק תמיק־ןרק
 םיטש .מ ,דנאלב .ל ,ןראק .ב ׳רעמאז .ג ׳רעשיפ .נ :ײר עטשרע סקניל

 ,רעדנור .ס ,ףפאנק .ה ,ןאמעעז .ג ,רעדנור .א ,רעשיפ .ב ,ףיירג .פ : ײר עטײװצ סקניל
 רעקנילפ .ל .ה ,ץיװרוה .פ ,דנאלב .י
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 ןקידרעירפ א טיול ,זיא טעטימאק ןקידתופתושב םענופ טעברא יד

 טיול ,טאה ןעגנוטאראב יד ףיוא ץיזראפ םעד :יוזא טלעטשעגנײא ןעװעג ,םכסה

 ןראם טעברא יד .רעדנוזאב עפורג רעדעי ןופ רעײטשראפ א טריפעג ײר רעד

 •ןראק לרעב רבח ןטימ שארב עפורג עלעיצעפס א טריפעג טאה ״תמיק ןרק״

 ריב ,(ןאמעעז) עזיג :ןעװעג ןענעז עיסימאק רעד ןופ רעדילגטימ טשער יד

 ־ןאמסלעדוא לחר ,דאװש והילא ,ףײרג לװײפ ,בארג עיסאב ,(לארשי ןיא טציא)

 ןוא ץיװאראה עגײפ ,רעדנור הרש ,דנאלב עיסױ ,דילרע עשיל ,רעגאה דוד ,ךאװש

 ,םיחילש ןעמונראפ ךיז ןבאה ״דוסיה ןרק״ ןראפ טעברא רעד טימ .דנאלב עקטאל

 ןופ ןעמאנ ןיא עיצקא רעלעיצעפם א ףיוא ץינעמסיט ןײק ןעמוקפארא ןגעלפ סאװ

 ײז ןגעלפ םירבח עקיטרא ןופ ףליה רעד טימ .גרעבמעל ןיא עלארטנעצ רעד

 עײנ ןריברעװ ךיוא ןוא קעװצ םעד ףיוא רעלאצ עליבאטס ײב טלעג ןעלמאז

 .רעדנעפש

 ץינעמסיט ןיא ןלוש עשידיי
 ןבעגעגסיורא רעטײװצ רעד ףעזױ רעזײק רעד טאה 1785 ץרעמ ןט־20 םעד

 עיצילאג ןיא ןדנירג וצ טעטכילפראפ ךיוא ,ערעדנא ןשיװצ ,טאה סאװ ,טערקעד א

 יװ טקנופ ,הרזג סלא ןעמונעגפיוא סאד ןבאה ןדײ יד .רעדניק עשידײ ראפ ןלו־ש

 יד רעבא .ןדײ ףיוא ךיוא ןעװעג לה זיא סאװ ,רעטילימ ןיא ןעניד וצ הרזג ׳יד

 טזומעג ךיז ןבאה ןדײ יד ןוא טפארק ןיא ןײרא זיא ןלוש ןגעװ גנונדראדאפ

 ןיא ןראװעג טעדנירגעג לוש עשידײ עטשרע יד זיא ץינעמסיט ןיא .ןסאפוצ
 .ןאמלוש לשריה ןראװעג טמיטשאב זיא לוש רעד ןיא רערעל סלא .1788 ראי

 רעקיראי־6 א טימ לוש ןייא :ןלו־שסקלאפ 5 טריטסיזקע ץינעמסיט ןיא ןבאה ללכב

 ןענעז ןלו־ש ײװצ .ךעלדײמ ראפ לו־ש עכעלנע ,עטײװײ א ,ךעלגנײ ראפ טײצנרעל

 רעד ףיוא ןוא סאג־ןאב רעד ףיוא טאט־ש רעד ןופ סעירעפירעפ יד ףיוא ןעװעג

 .טײצנרעל רעקיראי־4 א טימ ןלו־ש־עיצאקודעאק ןעװעג ןענעז עדײב .עדאבאלס

 רעקיראי־4 א טימ ךעלגניי ע־שידיי ראפ לוש־־שריה־ןאראב א ןעװעג זיא עט־5 יד

 רעטרע עכעלטע ןיא טײרפ־שעצ ןעװעג זיא ךעלגנײ ראפ לו־ש עסיורג יד .טײצנרעל

 .ריא ראפ ןינב רעסױרג לעיצעפס א ןראװעג טיובעגפיוא זיא סע ןעװ ,1908 ראי ןזיב

 יד ןבאה ,לוש־שריה־ןאראב יד ךױא ןוא ןלו־ש ענעבעגעגנא־ןביוא ערעדנא יד

 ײז ראפ עטסאפעגוצ ןיא ןענופעג ךיז ץנעטסיזקע רעײז ןופ טײצ עצנאג

 ןוא עשידײ טנרעלעג ךיז ןבאה ןלושםקלאפ ריפ יד ןיא .םינינב עטיובעגפיוא

 ךיז ןבאה לו־ש־־שריה־ןאראב רעד ןיא ןגעקאד ,ןעמאזוצ רעדניק עכעלטסירק

 טאה סאװ ,לו־ש־לדײמ רעד ןופ עדײבעג רעד ף־וא .רעדניק ע־שידײ ראנ טנרע^יעג
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 טאה סאװ ,רעגײז רעסױרג א ןעגנאהעג זיא סאג־ןאב רעד ףיוא ןענופעג ךיז

 .העש לטרעפ סעדעי ןעגנילקעגסיוא

 ןוא רערעל עשידיי ךיוא טקיטפעשאב ןעמ טאה ןלוש ענײמעגלא יד ןיא

 ־לא יד ןיא עיגילער עשידײ .א.א רעב ,ץיװאראה ,טאלבנעמולב :יװ ,סנירערעל

 .רעלדניש ןוא רעצינש טנרעלעג ןבאה ןלוש ענײפעג

 טרעדנוהראי ןטצנײנ ןיא ןראװעג טעדנירגעג זיא סאװ ,לוש־שריה־ןאראב יד

 ןוא עגנערטש א ןעװעג זיא ןילפיצסיד יד .רעטקאראכ ןשיפיצעפס א טאהעג טאה

 ,ןעװעג טנאקאב ןײמעגלא זיא׳ס .אוױנ ןכיוה א ףיוא ןעװעג ןענעז םידומיל יד

 רעמ טאהעג ןבאה ,ןםאלק 4 טקידנעעג לוש רעד ןיא ןבאה סאװ ,רעדניק יד זא

 ןיא .לוש רעדנא ןא ןופ ןסאלק 6 טקידנעעג ןבאה סאװ ,רעדניק יד יװ ,ןםיװ

 גנודײלקאב ,ןסע םניחב ןעמוקאב דעלישי עמערא ןבאה לוש־שריה־ןאראב רעד
 ךיז טלאװעג ,לוש יד ןקידנע ןכאנ ןבאה סאװ ,רעדניק יד .רעכיברעל ןוא

 ןיא ןראװעג ןטלאהעגסיוא דנאפ־שריה־ןאראב ןכרוד ןענעז ,ךאפ א ןענרעלסיוא

 .טמאקלופראפ ךאפ ןיא ךיז ןבאה ייז זיב עקארק ןיא רעדא ןיװ

 (גירק־טלעװ ןטשרע ןופ ךורבסיוא ןזיב) קנעדעג ךיא סאװ ,ןטײצ יד ןיא

 םעד טאה טיוט ןײז ךאנ ןוא (ראטקעריד) רעװלע :ןעװעג טראד רערעל ןענעז

 ןוא רעלדניש ,ןאמלוש ,ךאטלאב :ךיא קנעדעג רערעל סלא .רעלזומ ןעמונאב טמא

 ןסאלשעג לוש יד ךיז טאה המחלמ־טלעװ דעטשרע רעד ןופ טײצ רעד ןיא .רעב

 ןראי ענעי ןיא זיא ץינעמםיט ןיא .ןראװעג טנפעעג טשינ ןיוש רעמ זיא ןוא

 ערעײז ןבעג טלאװעג ןבאה סאװ ,ןרעטלע יד ןוא ןעװעג טשינ לושלטימ ןײק

 .ץאמאלט רעדא װאלסינאטס ןײק טיקישעג ײז ןבאה ,גנודליב־לושלטימ רעדניק

 ,סרערעל ײװצ ךאנ טימ ,שטיװאשעזױמ ,חלג רעשינעמרא ןא טאה 1910 ראי ןיא

 עשידײ יא טנרעלעג ןבאה סע רעכלעװ ןיא ,עיזאנמיג עטאוױרפ א טעדנירגעג

 טאהעג טשינ טאה עיזאנמיג יד סאװ ,םעד בילוצ .רעדניק עכעלטסירק יא

 סענעמאזקע־ערוטאמ וצ ןלעטש טזומעג ךיז רעדניק יד ןבאה ,טכער־הכולמ ןײק

 .ץאמאלט ןיא

 ,לוש עשיאערבעה א ןראװעג טעדנירגעג ץינעמסיט ןיא זיא 1903 ראי ןיא

 רעד טיול .המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב טריטסיזקע טאה סאװ

 עשיאערבעה רעצינעמסיט יד טאה ,עיצילאג ןיא ןלוש עשיאערבעה ןופ קיטסיטאטס

 .םיובנזאר אביקע ׳ר ןעװעג זיא רערעל רעד .רעליש 35 —1911 ראי ןיא ,טאהעג לוש

 לוש יד ךיז טאה 1914 ראי ןיא .דעו ןקיטרא ןופ ןראװעג ןטלאהעגסױא זיא לוש יד

 .זװביס עוױטקעיבא בילוצ ןסאלשעג
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 ־רוטלוק רעשידײ ראפ בולק א טריטסיזקע ךיוא טאה ץינעמסיט ןיא

 זיא אד .גירק־טלעװ ןטשרע ןכאנ דלאב ןענאטשטנא זיא בולק רעד .טײקיטעט

 עכעלטנפע ןריזינאגרא טגעלפ רעכלעװ ,זײרק רעשיטאמארד א ןעװעג קיטעט

 ,ףליה רעלאיצאס ףיוא ןדנעװראפ טלעג ענעסאלפעגנײא םאד ןוא סעזערפמיא

 ןיא ןראװעג טלדנאװראפ בולק רעד זיא טײצ רעד טימ .תוחפשמ עמערא ראפ

 ןגעלפ ראי א ןופ ךשמ ןיא .ללכב טעברא־רוטלוק רעשידײ ראפ רעטנעצ א

 :יװ ,רעביירש עשידײ ערעלופאפ ןופ ןסעיפ ריפ—ײרד ןרעװ טריפעגפיוא

 ,םכילע םולש ןופ ״דײ א ןײז וצ רעװש״ ,ןידראג ןופ ״לװײט ןוא שטנעמ ,טאג״

 .א .א יקסנא .ש ןופ ״קוביד רעד״ ,שא םולש ןופ ״המקנ ןופ טאג״

 רעשילאקיזומ) ןאמסלעדוא ןתנ :ןעװעג ןענעז בולק ןטימ רעריפנא עליבאטס

 געלפ רע עכלעװ ,ןלאר עשימאק ענײז טימ טנאקאב) ףײרג לװײפ ,(רעטייל

 ,ןראק בקעי ,ןײבשיפ השנמ ,ןאמעעז ענונ ,םיטש סקאמ ,(ןריפסיוא גלאפרעד טימ

 ,טוה עדײרפ ,לדנאקרעקוצ עיצנימ ,(דנאלב) ןאמכערפש עיצפעפ ,דנאלב םהרבא

 ךיוא ןוא דנאלב עיסױ ,דנאלב עקטאל ,ךאװש לחר ,ןאמעעז עזוג ,רענייש רתסא

 ןטנאקאב א ץענאמרעד וצ אד בוח ןײמ ראפ טלאה ךיא .רעסישזער סלא ךיא

 סלא טנאקאב) פאנק עיציא רבח םעד ,זײרק ןשיטאמארד םענופ טסיוױטקא

 ןפלאהעגטימ ךס א טעברא רענעבעגעגרעביא ןײז טימ טאה םאװ ,(פאט עיציא

 טשינ טלאװ זײרק רעשיטאמארד רעד רעכלעװ ןא ,בולק םענופ גלאפרעד םוצ

 .ןבאגפױא ךיז ראפ עטלעטשעג יד ןריפסיוא ןעװעג דנאטשמיא

 ,לאז א ןיא — ״םאד ינדאראנ״ ןיא ןעמוקראפ ןגעלפ ןעגנולעטשראפ יד

 ןיא ןעװעג קיטיונ ןענעז עכלעװ ,ןעגנוטכירנײא ןײק טאהעג טשינ טאה סאװ

 ןעגנערב ןעמ געלפ רעיושוצ יד ראפ קנעב ןוא ןלוטש .עניב רעד ףיוא ןוא לאז

 עשיטסינױצ יד ןופ ןוא לוש־רעבײװ רעד ןופ .ב .צ יװ רעטרע ענעדישראפ ןופ

 לאז םעד ןטכײלאב םוצ ןפמאל טימ ןעװעג ךיוא זיא עבלעז סאד .ןלאקאל

 םוש ןײק טאהעג טשינ לאקאל רעד טאה גנאהראפ ןרעסיוא .עניב יד ןוא

 םעלא םעד ןגעװ .ןגראז טפראדעג םעד ןגעװ ךיוא ןעמ טאה רעביראד ,ןטיזיװקער

 יד ךיז ףיוא ןעמונעג טאה רע ,פאנק עיציא רבח רעזדנוא טגראזעג עקאט טאה

 רעד טימ ןוא ךעלטקניפ טריפעגסיוא עבאגפיוא ןײז ןוא ןגראזאב וצ ץלא טכילפ

 .תױרחא רעקירעהעג
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 הכאלמ ןוא לדנאה ,עירשסודניא עשידיי
 1914 זיב ;ץינעמסיט ןיא

 טעבראשראפ רעד ןיא ראנ רימ ןעניפעג ץינעמסיט ןיא לדנאה ןשידײ ןגעװ

 ןענעײל טראד .(255 ׳ז) ״ןליופ ןיא לדנאה רעשידײ״ .נ.א רעפיש .י ר״ד ןופ

 ןטנעצכא ןיא ןיוש ןגעלפ ץינעמסיט ןופ םירחוס עסיורג זא ,ןרעדנא ןשיװצ ,רימ

 ןטלאהעגפא טראד ןגעלפ סאװ ,םידירי ףיוא װאלצארװ ןײק ןעמוק טרעדנוהראי

 ןײק ןבאה טשינ ןעמ ןעק ןײלא םעד ןופ זיולב זא ,ךעלדנעטשראפ זיא׳ס .ןרעװ

 ךיז ןרימ .דאירעפ םענעי ןיא לדנאה ןשידײ ןופ םענראפ ןגעוו דליב ראלק

 ץינעמסיט ןיא לדנאה ןשידײ ןגעװ ןבעגרעביא ןטימ ןצענערגאב ןזומ רעביראד

 .טנאקאב רעיונעג זיא סאװ ,דאירעפ ןקידרעטעפש ךס א ןיא

 2,305 טבעלעג ץינעמסיט ןיא ןבאה 1910 ראי ןופ גנולײצסקלאפ דעד טיול

 ןיא רעניוװנײא לאצ רענײמעגלא רעד ןופ טנעצארפ 23,8 ןעװעג זיא םאד .ןדיי

 רעטשרע רעד ראפ .הכאלמ ןוא לדנאה טימ טקיטפעשאב ךיז טאה סאװ טאטש

 א ,םירחוס־םידחאל לאצ רענײלק א רעםיוא ,ץינעמסיט ןיא טאה המחלמ־טלעװ

 ־ליטסקעט רעד ןיא :לדנאה־טרוה טימ ןעמונראפ ךיז םירחום לאצ עסיװעג

 ־עירעטנאלאג רעד ןיא ;ןאמרעגנױ ףלאװ ןוא רעפנאק לרעמש — עשזנארב

 המלש — עשזנארב־ןזײא רעד ןיא ;טראפאפאר ןוא רעשיפ הרש — עשזנארב

 — ןטקודארפ־זײפש טימ לדנאה ןיא ;רעפנאק שריה ןוא ףײרג לאכימ ,דלעפנענול

 ןמלז ןופ ץיזאב ןיא ןענופעג ךיז טאה רעגאל־לעמ רעסיורג א ;דלעפנרעב ןמלז

 טנעה יד ןיא ןענופעג ךיז טאה לעפ־םאל טימ לדנאה רעסיורג רעד ןוא םיטש

 השמ ,(עקלאל ריאמ לארשי .נ.א טנאקאב) ןײש ריאמ לארשי :םיפתוש יד ׳,ופ

 ןוא ךאברעיוא המלש ,רעפאפ בקעי ןוא לאומסי ,רעלדא השמ ,ןראק לװײפ ,ןראק

 ־טסירק יא ,עשידײ יא טקיטפעשאב ןעוזעג ןענעז ײז ײב .ךיורנעזאר בײל המלש

 עמריפ־טראפסקע עסיורג א טאטש ןיא טריטסיזקע ךיוא טאה סע .רעטעברא עכעיי

 ־אב) לאירעטאמ־יוב ןופ ןעניזאגאמ עסיורג .לקנעי ןוז ןוא רעײפ שובײל ןופ

 ןוא דלעה םהרבא ,רעלטנא ןימינב וצ טרעהעג ןבאה (רעטערב ןיפ סרעדנוז

 לוש רעד ײב ןרעלעק עסיורג יד ןיא טאהעג טאה רענזײא שריה .קיפופ עיצנאי

 ןיא גנוטײדאב עקיטכיװ רעײז א טאהעג טאה סאװ ,טפאנ טימ סענרעטסיצ
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 ר ו כ ז י ר פ ס

 ־סגנוטכײלאב רעקידרקיע רעד ןעװעג סאד זיא ןטײצ ענעי ןיא לײװ ,טאטש

 ־םיוא יד ןעמונראפ טאה לדנאה םעניא עיציזאפ עקיטכיװ ראג א .לאירעטאכ

 עבארג ןופ שובלמ־רעביוא ןימ אזא — סעגנעמרעס) סעקארים ןופ גנוטעברא

 רעשיפראד רעד ראפ לכ־םדוק ןוא רעשיטאטש רעד ראפ (ײרעבעװ־טנאה ענעלאװ

 ןאמסלעדוא השמ ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג דיז טאה רחסמ רעד .גנורעקלעפאב

 ־רעביוא עכלעזא ןופ טנעצודארפ רעקיצנײא רעד טעמכ ןעװעג זיא רע .ל״ז

 .עגארפכאנ עסיורג א ןעװעג זיא׳ס עכלעװ ףיוא ,ןעלטנאמ

 עכעלטפאשטריװ ײװצ טימ ןראװעג טמיראב ךיוא ץינעמסיט זיא ןראי ענעי ןיא

 תוחפשמ עשידײ ךס א עכלעװ ןופ ,עיצקעפנאק־רעדײנש ןוא רענשזריק :ןגײװצ

 ־סיוא ןענעז סאװ ,ןצלעפ ןוא סעמשטוק ענרעטופ יד .ןעװעג סנרפמ ךיז ןבאה

 זיולב טשינ קראמצאזפא ןא ןעמוקאב ןבאה ,ץינעמסיט ןיא ןראװעג טעבראעג

 עיצילאג ץנאג ןיא ראנ ,הביבס רעטנעאנ רעד ןופ רעפרעד ןוא טעטש יד ןיא

 יד ןעװעג טנאקאב ןענעז סרעדנוזאב .עיראגלוב ןיא ןוא עינעמור ןיא וליפא ןוא

 ,רעקילפ ףלאװ :רעקילפ החפשמ רעטגײװצראפ רעד ןופ ןטאטשראװ־רענשזריק

 ״סעקילורק״ יד) רעקילפ לארשי ,רעקילפ קחצי ,רעקילפ לאױ בײל /ועקילפ לרעב

 םהרבא ןוא ןאמטאר יסױ ןמלז ןופ ןטאטשראװ יד ךיוא יװ ,(ןפורעג ײז ןעמ טאה

 רעײז א ןבעגעגסיורא ןבאה סאװ ,ןטאטשראװ עסיורג ןעװעג ןענעז םאד .לעסיש

 .רעטעבראניול ע־שידײ דיוא טקיטפע־שאב ייברעד ןוא עיצקודארפ ענײ־ש

 ־רעגשזריק רעד ןיא טקיטפע־שאב ןעװעג ךיוא ןענעז רעטעבראניול ע־שידײ

 ־פיוא זיא סאװ, ץינעמםיט ןיא קירבאפ־רענשזריק רעסיורג רעד ןופ ע־שזנארב

 רעקיזאד רעד ןיא .גירק־טלעװ ןט־שרע ןראפ ראי עקינײא ןראװעג טלעט־שעג

 ןענעז ,טפא־שלעזעג רעכײר רעגרעבמעל א וצ טרעהעג טאה סאװ ,קירבאפ

 א ןעװעג ןענעז׳ס עכלעװ ן־שיװצ ,רעטעברא 250 רעכעה טקיטפע־שאב ןעװעג

 ןצלעפ טרעפילעג ךיוא טאה קירבאפ עבלעז יד .רעטעבראניול ע־שידײ ךס

 טקיטפע־שאב ןענעז טעברא רעד ייב .לאנאסרעפ־ןאב ןראפ ףאטש טימ ענעגיוצאב

 ענעפאטש יד .ןדײ לאצ עדנטײדאב א םעד ןיא ,רעטעברא 150 ךרע ןא ןעװעג

 ־רעדײנ־ש עשידײ ןיא ןראײעג טריצודארפ ןענעז ןצלעפ יד ראפ ןעלטנאמרעביוא

 .טײקיעפ־סגנומענרעטנוא רעײז טימ טנכײצעגםיוא ךיז ןבאה עכלעװ ,ןטאט־שראװ

 :רעדײנש ע־שידײ ײװצ טאהעג ןבאה םש ןטוג ןרעדנוזאב ץנאג א

 דנאלב לאומש יכדרמ ,רעטאפ ןיימ טריפעגנא טאה טאטשראװ אזא םענײא טיר

 ־דעדײנש ײװצ יד טא .ש״הע רענכײצ לסאי — טאטשראװ ןטײװצ ןטימ ןוא ש״הע

 ןעלטנאמרעביוא יד ןופ רעריצודארפ־טפיוה יד ןעװעג עקאט ןענעז ןטאטשראװ

97 



 ץ י נ מ ס י ט

 ראפ טלעטשעגוצ טאה קירבאפ־רענשזריק עטנאמרעד יד סאװ ,ןצלעפ יד ראפ

 6000 ךרע ןא טעבראעגסױא ןבאה ןטאטשראװ ײװצ יד .עיצקערידךאב רעד

 רעטאפ ןײמ ןופ טאטשראװ רעד עכלעװ ןופ ,ןעלטנאמ עכלעזא (טנזיוט סקעז)

 רעד ןוא טנעצארפ 70 ןבעגעגסיורא טאה ,דנאלב םהרבא רעדורב ןײז ןוא

 טאטשראװ ןיא רעטאפ ןײמ ײב .טנעצארפ 30 — רענכײצ לסאי ןופ טאטשראװ

 ןצלעפ עגנאל ןוא עצרוק טרעדנוה עכעלטע ןראװעג טעבראעגסיוא ךיוא ןענעז

 ןבענ) װאינוא ןײק ןרעװ טריפעג ןגעלפ סאװ ,ףאטש טימ ענעגיוצעגרעביא

 ןיא ןעמוקראפ ןגעלפ םידירי יד .םידירי עכעלרעי עסיורג יד ףיוא (גרעבמעל

 ךיוא ןענעז טאטשראװ ןיא רעטאפ ןײמ ײב .ראי ןדעי ןופ טסוגיוא שדוח

 ןבאה סאװ ,ןרידנומ ןטנעדוטס ןוא טנגױ־לוש רעד ראפ ןראװעג טעבראעגסיוא

 ־עיצקעפנאק יד ןופ םענראפ ןטיול .עיצילאג ןיא ןטסיזאנמיג יעלא טעטכילפראפ

 ־רעדײנש סרעטאפ ןײמ ןיא ןראװעג טעבראעגסיוא ןענעז סאװ ,ןטנעמיטראסא

 רעד ןופ רעדנירג רעד סלא ןראװעג טנכעראפ רעטאפ ןײמ זיא טאטשראװ
 .ץינעמסיט ןיא עירטסודניא־עיצקעפנאה

 ןײמ ײב רקיע רעד ,ןטאטשראװ־רעדײנש ײװצ עטנאמרעד ןביוא יד ןיא

 ןבאה םעד רעסיוא .רעדײנש עשידײ ךס א טקיטפעשאב ןעװעג ןענעז ,רעטאפ

 ,ןגעלפ עכלעװ ,ןראטאנימרעט עשידײ עכעלטע טנרעלעג רעטאפ ןײמ ײב ךיז

 עטריציפילאװק סלא ןשינעגײצ ןעמוקאב ,ךאפ־רעדײנש סאד ןענרעל ראי 3 ךאנ

 ־רעדײנש םענײמעגלא ןכרוד ןעװעג טריראנאה ןענעז ןשינעגײצ יד .טײלכאפ

 .טרינאיםעצנאק ןעװעג זיא טאטשראװ סרעטאפ ןײמ לײװ ,ךעצ

 עסיורג א ןעװעג זיא ץינעמםיט ןיא :ןלאװק־הסגרפ ערעדנא ןגעװ טציא

 ןופ רעמיטנגײא רעד ןעװעג זיא יקצאטאפ ףארג קירבאפ־טריפס ןוא־ןװײה

 ןופ רעטכאפ ןשידײ ןסיװעג א א וצ טעטכאפראפ יז טאה רע .קירבאפ רעד

 קירבאפ רעד ןיא טקיטפעשאב טאה רע .ףײרטשנעגער דנומגיז — רעטיג עשיצירפ

 עכעלנע ןא .עטמאאב עוױטארטסינימדא ןוא עשינכעט סלא ןדײ לאצ עסיװעג א

 ןלימ יד .ץינעמסיט ןיא ןלימרעסאװ ריפ יד ןיא ןעװעג זיא ןדײ ראפ יעגאל

 ־רעײא םײב ךיוא .יקצאטאפ ףארג םענופ םוטנגײא סאד ןעװעג ךיוא ןענעז

 ןוא רעגניז לרימ ,םארג קיציא :טנעה עשידײ ןיא ןעװעג זיא סאװ ,טראפסקע

 ־נאק ןוא רעקאפ ,רעריטראס סלא ןדײ טעבראעג ןבאה ,רעגניז שובײל םײח

 טשינ ,קראמצאזפא ןסיורג א טאהעג טאה רעײא טימ לדנאה רעד .רעריװרעס

 .עירעפמיא רעשיכײרטסע רעד ןופ רעדנעל ערעדנא ןיא ךיוא ראנ ,עיצילאג ןיא ראנ

 ןקיזאד ןטימ .לדנאה־דרעפ רעד ןענופעג ךיוא ךיז טאה טנעה עשידײ ןיא
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 .ןיז ײרד טימ רעטאפ א ,רעטײר החפשמ יד טקיטפעשאב רקיעב ךיז טאה רחסמ

 .רעטילימ ןשיכיירטסע ןראפ דרעפ ןרעפיל ףיוא עיסעצנאק א טאהעג ןבאה ײז

 דרעפ טימ לדנאה ןטגײװצראפ א טריפעג ןבאה החפשמ רעטנאמרעד דעד רעסיוא

 ,ןרהא ,לשנא) קוק החפשמ יד ןוא רעבליז םײח ןוא עיצנאי — ״סעקױצנאכ״ יד

 רעײז טימ טנאקאב ןעװעג ןענעז תוחפשמ עדײב .ןיז ערעײז טימ (לשיפ ןוא שריה

 טשרעהאב שיטקאפ ןבאה תוחפשמ ײװצ עקיזאד יד .טנגעג רעצנאג רעד ןיא רחסמ

 טעטש ערעדנא ןיא ןוא ץינעמסיט ןיא םידירי עלא ףיוא לדנאה־דרעפ ןצנאג םעד

 .עיצילאג ןופ

 א טיול) ראי א םידירי־שדוח עסיורג 12 ןעמוקראפ ןגעלפ ץינעמסיט ןיא

 ,געט עכעלטע טרעיודעג טאה סאװ ,דירי רעטסערג רעד .(1806 ראי ןופ טערקעד

 םירחוס ןעמוקעג ןענעז דירי םעד ףיוא .״ץיבארדעפ״ רעכעלרעי רעד ןעװעג זיא

 ײז .ןדיוב עסיורג ףיוא תורוחס ערעײז טימ ןטנגעג עטײװ ןוא עטנעאנ ןופ

 .ןענאראטסער עשידײ ןופ ןסינעג ןוא רעזײהראפנײא עשידײ ןיא ןייטשנײא ןגעלפ

 סנענעט ,ןאראטסער א טימ זיוהראפנײא סרעמאז :ןעװעג ןאד ןענעז טנאקאב

 ןענעז ,עטנכערעגסיוא יד רעםיוא .זיוהראפנײא סרעקרעק לסאי ןוא זיוהראפנײא

 .רעזײהראפנײא עשידײ ערעגעלק ערעדנא ןעװעג ךיוא

 ןסערפ ןגעלפ סאװ ,סעינראילא עשידײ 9 ןעװעג ךיוא ןענעז טאטש ןיא

 תוחפשמ עשידײ עכעלטע .לײאלמיק ןוא לייאנאמ ,לײאעימיס ,לײא־עילפאנאק

 .ןכאפ ערעדנא ןוא ײרעלאטס ײרעבראג טימ טקיטפעשאב ךיוא ךיז ןבאה

 ענײש ןבעגעגסיורא ןבאה סאװ ,טאטש ןיא סעראילאטס עטנאקאב יד ןופ

 םייח ןוא רענש ,רעילאטס שריה בקעי ,רעטסוא ןמלז :ןעװעג ןענעז ,טעברא

 רעשיפ ריאמ ןעװעג טנאקאב ןענעז רעכאמ־רעגײז עשינעמכאפ םלא ,רעטסוא

 ,רעכאמ־םאק רעשידײ רעקיצנײא רעד .רעכאמ־רעגײז לקסאח ןוא רעכאמ־רעגײז

 .רעטםעבוד בקעי ןעװעג זיא עיצקודארפ עטוג ןבעגעגסיתא טאה סאװ

 ןײטש ןגעלפ רעגערט יד .רעגערט־אשמ עשידײ עפורג א ןעװעג ךיוא זיא׳ס

 טימ ןוא קירטש א טימ טלטראגעגרעטנוא ײז ןופ רעדעי ,זיוה סענהעט ראפ

 ־ערעטניא .טעברא לםיב א ףיוא קידנטראװ ,סיפ יד ףיוא לוױטש ענרעדעל עסיירג

 ןקידתבש א ןיא ,געטנכאװ יד ןיא השבלה רעײז ןעזעגסיוא טאה יוזא זא ,טנאס

 רע־שידײ רעד זיא ןאד .טגעקרעד טשינ ײז ןעמ טאה גאט ןקידבוט־םױ רעדא

 דראב טצופעגסיוא ,למײרטש א טימ עטאפאק א ןיא ןאטעגנא ןעװעג רעגערט

 ןיא ןענװאד םוצ ןעמוקעג ,םיתב־ילעב ע־שידײ ערעדנא יװ יוזא ןוא תואפ ןוא

 ס׳הלגע־ילעב יד .סעשזאקשזארד ןוא ס׳הלגע־ילעב ךיוא ןענעז ןעװעג .ןיירא לו־ש
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 ןיא ץינעמסיט ןופ תורוחס ןגאװךוא־דרעפ עסױרג ערעײז טימ טריפעג ןבאה

 וצ ןוא ןאב רעד ןופ רעדא ,ץינעמסיט ןײק טעטש ענעי ןופ ןוא טעטש ערעדנא

 ןטלאהעגפיוא ןוא ןרישזאסאפ טריפעג ןבאה רעדיװ סעשזאקשזארד יד .ןאב רעד

 ס׳הלגע־ילעב יד ןופ .װאלסינאטס—ץינעמסיט :רעקראפ ןשיטאטשנשיװצ םעד

 ,לדנאקרעקוצ לדױ ,רעפעט יכדרמ :ןעװעג טנאקאב ןענעז סעשזאקשזארד ןוא

 ,רעטאר לשיפ ,ןײבשיפ לארשי ,ןײבשיפ םײח ,רעגנילפיז השמ ,רעפעט ןרהא

 סרעגערט יד יװ טקנופ .קעצוד ןורהא ןוא גרעבדלאג עלעמיש ,רעטאר עילע

 םיבוט םימי ןוא םיתבש יד ןיא סעשזאקשזארד ןוא ס׳הלגע־ילעב יד ךיוא ןבאה

 .השבלה רעײז טרעדנעעג

 ןריפפיוא שילרעטסיוא רעײז טימ טנאקאב ןעװעג ןענעז ס׳הלגע־ילעב ײװצ

 טריפעגסיורא ןענװאד ןכאנ תבש עלא טאה ,לשמל ,הלגע־לעב עלעמײש :ךיז

 סאד ןוא עטאפאק יד ןאטעגסיוא טאה רע רעדײא דאנ רעסאװ םוצ דרעפ ענײז

 ראפ עקשזארד רעד טימ ןראפעגסיורא טשינ זיא רעמורק רעד ןרהא .למיירטש

 טקידנעראפ תירחש טאה׳מ װו ,ןיבר םײב טנװאדעג טאה רע לײװ ,רעגײזא ןעצ

 ײז טימ ןוא יורטוצ סיורג טאהעג ןעמ טאה סעשזאקשזארד יד וצ העלטעפש

 .װאלסינאטס ןײק טלעג סעמוס עסיורג ןזײװרעביא ןעמ געלפ

 .לדנאה־ןלערק טימ טקיטפעשאב ךיז ןבאה ץינעמסיט ןיא תוחפשמ עקינײא

 ־פארא ,םוטש יסאי ןוא לעגנעטש הנױ ,םירחוס־ןלערק יד ןגעלפ ץינעמסיט ןײק

 טריטראס ןוא ןפילשעג ײז ןענעז אד .דנאטשוצ ןעיור א ןיא ןלערק ׳יד ןעגנערב

 רעטדע ענעדישראפ ןיא ןראװעג טקישעגסיורא ײז ןענעז ךאנרעד .ןראװעג

 זיא׳ס לײװ ,טײרפשראפ רעײז ןעװעג זיא לדנאה־ןלערק רעד .ץינעמסיט רעסיוא

 .גנורעקלעפאב רעשיפראד רעד ראפ לקיטרא ראבגנאג א ןעװעג

 ׳ר ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג דיז טאה טאטש ןיא לאפאנאמ־ןפנארב רעד

 .רענגרעב ןמלק ׳ר ןופ טנעה יד ןיא — לאפאנאמ־קאבאט רעד ןוא לעדניפש לפאק

 ןוא ןיליפת וצ םיתב ,םיתילט ןראװעג טעבראעגסיוא ןענעז ץינעמסיט ןיא

 ־אטרא רעשידײ רעד ײב טמשעג ןבאה ןיליפת וצ םיתב רעצינעמסיט יד .ןעלטראג

 סחנפ ׳ר ײב ןראװעג טעבראעגסיוא ןענעז ןעלטראג יד .טלעװ רעד ןיא עיסקאד

 ,ןדײ עקיטכראפםטאג עמורפ טכאמעג ןבאה ןיליפת וצ םיתב יד ןוא רעכאמלטראג

 ךיוא .טאטש ןיא טנאקאב טוג ןעװעג ןענעז עכלעװ ,סחנפ ׳ר ןוא לארשי ׳ר יװ

 ןלאװק ןעװעג ןענעז ץלא סאד טא .םיתב טעבראעגסיוא ןבאה ןדײ עמורפ ערעדנא

 .הנױח רעייז טפעשעג ןבאה ןדײ רעצינעמסיט עכלעװ ןופ

 רעצינעמכיט יד עכלעװ ןיא ,ןטלאטשנא־טידערק יד ןגעװ סעפע טציא ןוא
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 רעד ףױא ןטלאה וצ ךיז ידכ ,טקיטיונעג ךיז ןבאה רעקרעװטנאה ןוא םירחוס

 טריטסיזקע ץינעמסיט ןיא ןבאה המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ראפ .ךאלפרעביוא

 ״ארעיװ אסאק״ עשיגיארקוא ןא ,קנאב עטאוױרפ סנענהעט :קנעב־טידערק ײרד

 רעכײר א וצ טרעהעג טאה קנאב־טאוױרפ סנענהעט .״שטשאנדעי״ :עשיליופ א ןוא

 עקיזאד יד .קנאב ענעגײא ןא טאהעג ןיװ ןיא ךיוא טאה סאװ ,החפשמ רעשידיי

 ־יירד עטסערג סאד .טפאשלעזעג־ספיש רעסיורג א וצ ףתוש א ןעװעג זיא החפשמ

 עלעזײר .סנענהעט החפשמ רעד וצ טרעהעג טאה ץינעמסיט ןיא זיוה עקיקאטש

 יבעג געלפ יז סאװ ,הקדצ ריא טימ ץינעמסיט ןיא טמיראב ןעװעג זיא סנענהעט

 רעסיוא .ללכב תוחפשמ עשידיי עמערא ראפ ןוא תולכ עמערא ראפ הבחר דיב

 עסאק־םידסח־תלימג א טריטסיזקע ץינעמסיט ןיא ןבאה קנאב עטאוױרפ סנענהעט

 ־נעצארפנא ןלײטוצ ןגעלפ סאװ ,״דסח תבהא״ ןופ ןײאראפ םײב עסאק־ײל א ןוא

 ־טנאה יד ראפ ןוא םירחוס עכעלגעמראפ־טשינ יד ראפ תואװלה ערענעלק עקיט
 .רעקרעװ

 רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ץינעמסיט ןיא תוסנרפ עשידײ יד ןופ דליב סאד

 ןענאמרעד ט־שינ לעװ ךיא ביוא ץנאג ןײז טשינ טעװ המחלמ־טלעװ רעטשדע

 טא .רעצראװש רעד ךורב ןוא רעטיור רעד ךורב :סרעגערט־רעסאװ ײװצ יד ךיוא

 ןוא ןגאװ־ןוא־דרעפ א ףיוא סאפ א ןיא רעסאװ טריפעגמורא ןבאה ןדײ ײװצ יד

 ןענעז סאד .לאצפא ןםיװעג א ראפ ןבוטש ע־שידײ ןיא רעסאװ סרעמע טלייטעג

 זיא רעסאװ סאד ןריפ ןתעב ערעײז ה־שבלה יד ,תואפ־ןוא־דראב טימ ןדײ ןעװעג

 ,סיפ ערעײז ףיוא לוױט־ש עסיורג ןיא טזאלעגנײרא ,ןזיוה עגנאל ,עטיירב .־ןעװעג

 ןעװעג זיא רעװ־ש רעײז .פאק ןפיוא טעקשאק א ןוא רעצנעפש רעבארג ,רעצרוק א

 ײז ײב ןראװעג ןלאװ־שעג ןענעז טנעה יד .סי־שדח־רעטניװ יד ןיא טעברא רעײז

 ןוא דראב ןופ ,טסארפ ןופ טצאלפעג ןוא טױר טנעה יד ןופ טיוה יד ,טלעק ןופ

 ...סכעלרע ןא רעבא ,ןבעל רעװ־ש א — .ךעלפעצ־זײא ןעגנאהעגפארא ןענעז תואפ
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 ץינעמסיט ןיא הפאלמ ןוא לדנאה
 (1939—1918) המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ךאנ

 ןוא ןטפעשעג עשידײ עלא טעמכ ןענעז המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ךאנ

 ,םירחוס יד ןופ לײט רעסיורג א .טביורעגסיוא ןוא טנערבראפ ןעװעג ןטאטשראװ

 טשינ ךיז ןבאה ,טאטש ןופ קעװא טאהעג ןענעז סאװ ,ערעכײר יד סרעדנוזאב

 ־ילעב יד .ןבראטשעגפא יװ ןעװעג זיא טפאשטריװ עצנאג יד טעמכ .טרעקעגקירוצ

 םירחום יד .טעברא ןײק טשינ ךיוא ןוא ןפאטשית ןײק טאהעג טשינ ןבאה תוכאלמ

 יד ךיז טאה יוזא .תורוחס ןײק טשינ ךיוא ןוא לאטיפאק ןײק טאהעג טשינ ןבאה

 עכעלטפאשטריװ יד ןעװ .ןראי עכעלטע עטשרע יד ןופ ךשמ ןיא טעטלאטשעג עגאי

 יא ןעװ ,טעטיליבאטס רעםיװעג א וצ ןאטעג־געװאב א ײנספיוא ךיז טאה עגאל

 רעד תבוטל ןקריװ ןביוהעגנא ןיוש ןבאה רעקרעװטנאה יד יא ,םירחוס יד

 ןבױהעגנא ךיז ןבאה ,טאטש ןיא עגאל רעכעלטפאשטריװ רעד ןופ גנולקיװטנא

 ,ןרעײטש־ץאזמוא ,לאצפא־ןטנעטאפ :יװ .ןטסאל־רעײטש ערעװש יד ןליפפא

 .גנורעקלעפאב עשידײ יד טקיטסעלאב קראטש טאה סאד .א.א ןרעײטש־הסנכה

 יד ןיא ןוױטארעפאאק־סלדנאה יד ןופ ץנערוקנאק יד ןעמוקעגוצ ךאנ זיא םעד וצ

 עכעלטפאשטריװדנאל ערעײז םירעיופ יד ײב טפיוקעגפיוא ןבאה עכלעװ ,רעפרעד

 ןעװעג קיטיונ םירעױפ יד זיא םאװ ,ץלא טפיוקראפ קיטייצכײלג ןוא ןטקודארפ

 ץנערוקנאק עראבליפ רעײז א ןעװעג זיא סאד .טפאשטריװ רעשיפראד רעײז ראפ

 ךיז טאה טײצ רעד טימ .טאטש ןיא רעקרעװטנאה ןוא םירחוס עשידײ יד יבגל

 רעד .טריזיליבאטס ךאד טאטש ןיא גנורעקלעפאב רעשידײ רעד ןופ ןבעל םאד

 ןעמוקעגנא זיא ץינעמםיט ןײק .ןבױהעגגא ײנספיוא ךיז טאה לעפ־םאל טימ רחסמ

 רענעזעװעג רעד ןופ סעדײבעג יד טפיוקעגפא טאה סאװ ,סינײרק החפשמ יד

 עיינ טכארבעגפארא ,ײרעבראג רעד ראפ סעדײבעג עײנ טיובעגוצ ,ײרעבראג־רעדעל

 טקיטפעשאב טאה ײרעבראג יד .עיצקודארפ יד ןבױהעגנא ןוא ןענישאמ ענרעדאמ

 לאצ ,ןעגנוגנידאב ענעי ןיא ,עקידנטײדאב ץנאג א רעטנוראד ,ןשטנעמ דס ךרע ןא

 טנאקאב טוג ןעװעג ןענעז עכלעװ ,ל״ז לרעב ןוז ןײז טימ ןראק השמ ךיוא .ןדײ

 עבלעז יד ןריצודארפ ןביוהעגנא ץילעיב ןיא ןבאה ,עשזנארב רעקיזאד רעד ייא

 ךעלגעט־גאט .ץינעמסיט ןופ ןדײ ךס א טקינטפעשאב ײברעד ןוא ןעגנוטעבראסיוא
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 רוכזי רפס

 ־פיוא ןוא ןליופ ןיא טעטש ליפ ןופ םירחוס ןעמוקעגפארא ץינעמםיט ןײק ןענעז

 ײװצ יד ןבאה םעד רעסיוא .לעפ־םאל עטלדייאראפ ןוא עטעבראעגסיוא טפיוקעג

 װו ,עשראװ ןײק עיצקודארפ רעײז ןופ ליפ טקישעגסיורא םעמריפ עשידײ עסיורג

 םירחוס יד ןגעלפ לעפ עיור יד .לעפ־םאל ןופ ןרעגאל־ףיוקראפ טאהעג ןבאה ײז

 .עיראגלוב ןוא עינעמור ןופ ןעגנערבפארא

 יד ןריצודארפ ןײז טימ ןליופ ץנאג ןיא ןעװעג טנאקאב ךיוא זיא ןראק השמ

 ןיא עגארפכאנ עסיורג א ןעװעג זיא׳ס עכלעװ ףיוא ,ךעלצלעפ־ענאפאקאז .ג.א

 ןבאה ,סעמריפ ײװצ עטנאמרעד יד ןופ לדנאה ןסיורג םעד דעםיוא .ןליופ ץנאג

 ־ענאפאקאז״ טריצודארפ טאה סאװ ,וױטארעפאאק א ןפאשעג רענשזריק עשידײ עלא

 וױטארעפאאק רעד .לעפ־םאל עטלדײאעגסיוא ךיוא יװ ,סעמשטוק ןוא ״ךעלצלעפ

 ידכ ,ןענידראפ טוג ןעק׳מ װו ,קרעמ־ץאזפא ןוא ־ףיוקנײא עמעװקאב טכוזעג טאה

 ־יור בור׳ס .סעמריפ עשידײ עסיורג ײװצ יד יבגל קיעפ־ץנערוקנאק ןײז ןענעק וצ

 .עינעמור ןיא טפיוקעגנײא וױטארעפאאק רעד טאה לאירעטאמ

 ךיז טאה עשזנארב רעד ןיא סעמריפ עטאוױרפ עקיטרא ערעםערג יד ןופ

 .וױטארעפאאק ןיא ןסאלשעגנא טשינ ךיז טאה סאװ ,רעקילפ לארשי טקורעגסיורא

 סאד זיא עדאטעמ רעד קנאד א .עראק ענעבמעד ףיוא לעפ־םאל טעבראעב טאה רע

 ,ןזיוה טעבראעגםיוא רע טאה רעדעל אזא ןופ .רעלעדײא ןוא ןיורב ןעװעג רעדעל

 ־ארפ ןײז ףיוא .ןרעסיוא ןופ רעדעל ןטימ ,ןצלעפ־עזײר ןוא סעקשטנעה

 טשינ טאטשראװ ןײז רעבא טאה רע .עגארפכאנ עסיורג א ןעװעג זיא עיצקוד

 ײב ךיז לאז׳מ ידכ ,רעטעברא עדמערפ ןײק ןעמונעגנא טשינ ,טרעםערגראפ

 ־עיצקעפנאק רעד ןיא .גנוטעבראסױא־רעדעל ןײז ןופ דוס םעד ןסיװרעד טשינ םיא

 ־סיוא רעטײװ ,םהרבא ןוא לרעב ,ןיז ײװצ ענײז טימ רעטאפ ןײמ טאה עשזנארב

 ךױא ןוא עיצקעריד־ןאב רעד ןופ לאנאסרעפ ןראפ ןעלטנאמ־ץלעפ יד טעבראעג

 טריצודארפ ךיוא ײז ןבאה םעד רעסיוא .טנגױ רעקידנרידוטט־ רעד ראפ ןרידנומ יד

 עיצקעריד־ןאב רעד ראפ ןעלטנאמ יד ןופ עיצקודארפ רעד ןיא .םישובלמ־רעדניק

 בײל ,רעטעפ ןײמ ןופ ןטאטשראװ יד טעבראעגטימ ךיוא רעטאפ ןײמ טימ יבאד

 .רענכײצ לקנעי — רעטנאקאב זדנוא ןיוש רעד ןוא דנאלב

 ־נאק־טפיוה רעד ןעװעג זיא סאװ ,קירבאפ עסיורג יד טאה 1928 ראי ןיא

 ־ןאב רעד ראפ טעברא יד .טריטארקנאב ,עיצקעריד־ןאב רעד טימ רעטקארט

 רעצינעמסיט ךס א .וױטיניםעד ןראװעג ןםירעגרעביא זיא ץינעמסיט ןיא עיצקעריד

 .הסנרפ יד ךיוא אליממ ןוא טעברא יד ןריולראפ ןבאה ןדײ

 יד ןופ עיצאזינאגרא רעשיטסינױצ רעד ןופ ףליה רעד טימ ,זיא 1928 ראי ןיא
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 ץינמסיט

 ןופ שארב ,ןײאראפ־םירחוס רענײמעגלא ןא ןראװעג טעדנירגעג םײללכ םינױצ

 יד ןופ רעבײרש רעד ןוא (רעציזראפ) דלעפדעמ ףסױ ןענאטשעג זיא׳ס ןכלעװ

 טאהעג טאה ןײאראפ םענופ גנוטלאװראפ יד .(ראטערקעס) דנאלב המלש ,תורוש

 ענעפוראב יד ײב רעדילגטימ־סנייאראפ יד ןופ ןסערעטניא יד ןציש וצ עבאגפיוא יד

 ראי ןבלעז ןיא .םױק רעײז ראפ ןגראז ןוא ןענאגרא־סגנוריגער ןוא עלאנומאק

 טאה סאװ ,קנאב עוױטארעפאאק א ןראװעג טעדנירגעג ןייאראפ־םירחוס ןכרוד זיא

 ,טלײטעגוצ ךױא ןוא רעדילגטימ ענײז ראפ סעיצארעפא־קנאב ײלרעלא טריפעגכדוד

 ,סעטאלז זססס זיב תואװלה ,טקיטיונעג ךיז ןבאה עכלעװ ,רעדילגיטימ יד ראפ

 טעדנירגעג זיא קנאב יד .עמוס ענעעזעגנא ץנאג א ןעװעג ,ןטײצ ענעי ןיא ,זיא סאװ

 ןופ שארב ,גרעבמעל ןיא קנאב רעלארטנעצ רעד ןופ ףליה רעד טימ ןראװעג

 רעד ןופ גנוטײל רעד ןיא .ךײרטשנעטאר לשיפ ר״ד ןענאטשעג זיא׳ס רעכלעװ

 ןוא רעטסוא ךורב ,רעלזײר ר״ד ,דלעפרעמ :ןעװעג ןענעז ץינעמסיט ןיא קנאב

 סלא ,רעשיפ המלש־ :ןײרא ןענעז עיסימאק־סנאיזיװער רעד ןיא .דנאלב המלש

 .ןײבשיפ השנמ ןוא ןיבור לפאק ;רעלגיצ בקעי ; רעציזראפ

 ־טנאה ראפ קנאב עוױטארעפאאק א טעדנירגעג ךיוא ךיז טאה 1935 ראי ןיא

 געלפ סאװ ,עסאק־םײזסח־תולימג א טריטםיזקע ךיוא טאה ץינעמםיט ןיא .רעק־יעװ

 רעד וצ .סעטאלז 200 זיב רעקרעװטנאה ןוא רעלדנעה עמערא ראפ תואװלה ןבעג

 ־עציװ ,ןאמקראמ לאכימ ; רעציזראפ סלא ,ןראק לרעב :טרעהעג ןבאה גנוטלאװראפ

 ןוא דנאלב המלש ,ןאמעעז ךורב :רעדילגטימ־סגנוטלאװראפ יד ןוא רעציזראפ

 .ןײב־שיפ השנמ

 םיצורח די
 ־״םיצורח די״ א ןראװעג טעדנירגעג טאטשי רעזדנוא ןיא זיא 1928 ראי ןיא

 םהרבא ;רעגנוא םולש בײל ;רעטלאהכוב קחצי :ןעװעג ןענעז רעדנירג יד .ןײאראפ

 עשט׳מהרבא ןראװעג טלײװעגסיוא זיא רעציזראפ םלא .רענכייצ בקעי ןוא ןריװצ

 תוכאלמ־ילעב עשידיי יד ןופ םינינע יד טימ ןעמונראפ ךיל טאה ןײאראפ רעד .ןריװצ

 טריפעג ןוא ,הליהק רעד ןיא ײס ,עדנײמעג רעשיטאטש רעד ןיא ײס ץינעמסיט ץא

 ןעװעג זיא ״םיצורח די״ טימ טקאטנאק ןיא .טײקיטעט עלאיצאס עסיװעג א ךיוא

 ןגיוצעגוצ ןלאז ״םיצורח די״ ןופ רעדילגטימ יד זא טקריװעג ןוא ״תודחאתה״ רעד

 .טײקיטעט רעשיטסינױצ וצ ןרעװ
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 ר ו כ ז י ר פ ס

 ןדײ ראפ הסנרפ דמעמ א ןופ רעפאש יד
 ץינעמסיט ןיא

 טימ זבאה סאװ ,ןדײ ןופ ןעמענ יד ןקיבײאראפ וצ בוח ןײמ ראפ טלאה ךיא

 רעקידנטיידאב א ראפ ןטײקכעלגעמ־הנױח ןפאשעג טסײג־סגנומענרעטנוא רעייז

 ןגארטעגײב ליפ עיגרענע רעײז טימ ןבאה סאװ ,עלא יד .ץינעמסיט ןיא ןדײ לאצ

 ־הסנרפ יד ןעװעג ןוא ללכב טאטש רעד ןופ גנולקיװטנא רעכעלטפאשטריװ דעד וצ

 ערעדנא ראפ ךיוא סאמ רעסיװעג א ןיא ןוא תוחפשמ ענעגײא ערעײז ראפ רעבעג

 טלייטעג ףוסל ןוא המחלמ־טלעװ רעטײװצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב תוחפשמ עשידײ

 טכארבעגמוא זיא סאװ ,קלאפ ןשידײ ןקינאילימ־ס םענעטינשראפ םענופ לרוג םעד

 .רעדרעמ עשיצאנ יד ךרוד ןראװעג

 :עשזנאדב־ליטשקעט .1

 עסאי ןוז ןוא דנאלב ןאעל

 לעגנעטש השנמ

 ןאראב דוד

 ןאמסעטאג סחנפ

 רעפאש לאומש

 קירטש עשט׳מהרבא

 רעגאװש ןײז ןוא

 קוק לטאמ

 ץיװאראה־ןאמסעטאג םירמ

 דעײפ עיװמ

 רעגראק ןושרג

 םעדײא ןוא רעלמאז הרש

 :עששזנארב־רעדעל .2

 גיטסול לטיג ןוא רעדעפ ןועמש

 ראזיװארפ עשזדנומ

 רעדעפ דוד

 רעדעפ רעזײל

 ןרעק לדנעמ

 גיטסול עק׳היח ןוא ףסױ

 גיטסול לסאי

 :עשזנארב־לעפ־םאל .3

 סינײרק ןימיגב

 סינײרק םײה

 ןראק לרעב ןוא השמ

 ,סינײרק הכלמ

 (סינײרק קחצי ןופ הנמלא)

 רעמאז עזױ

 :רעלדנעה־זײפש .4

 םוטש לקנעי

 םוטש השמ לארשי

 (הנמלא) םוטש לחר

 רעינאוױא עשוהי

 םוטש עיניפ

 רעשיפ עיסאי ,המלש

 לעדנעמ ףעזױ
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 ץינ מסיט

 :רישעג־ײלעצדאפ .9 רעגארש עזיור

 פאנק עכענ (ןאמטארב ןופ הנמלא)

 (סעינאג עבאב) — רעגרעב עבאב רעקילפ עיצרוא

 רעניטערטס שיװײפ

 רעטלאהכוב רעב ילא

 רעגאװש א טימ טיורב ןבואר

 גרעבדירפ םעניב שריה

 ןוארב םולש

 ןוארב שריה

 ןאמרעביל לװײפ

 :עירעטנאדאג .5

 ןערעק לדנעמ

 ךילרע הירא

 ןאמקראמ לאכימ

 רענײש קיציא

 לעגיפש עינומ

 :עשזנארכ־ןזײא .6

 רעטםוא ךורב

 ףײרג לקנעי ןוא לװײפ־לאכימ

 סקאװ לקנעי

 דלעפנענול המלש

 :ןעדקיטרא עשימעכ ןוא ןבראפ .7

 רעשיפ דנומגיז

 :לאירעטאמ־ץײה ןוא רעטערב .8

 רעלגיצ בקעי

 לאנק שריה

 ךײרטסיפ השמ

 ךײרטסופ בקעי

 :ןקינײר־דאװ — טראפסקע־לאװ ,גס

 סעילוגראמ רעזײל

 םעילוגראמ לארשי

 סעילוגראמ לװלעװ

 :םיבצק .11

 קוק קיציא

 קוק לאירזע

 ןריװצ חספ השמ

 ןריװצ עיזוב

 ראזיװארפ ריאמ עשיז

 ןטראגטסול לסאי

 ןאמשביה השמ

 רחסמ־רעײא /דגילפעג .12

 ןטקודאדפ־דלימ ןוא

 רעצנעב הנח

 טוה עשטיא

 רעגניז שריה

 רעגניז שובײל םײח

 ןרעפלאה ואעל

 ץיװאראה שריה

 ןאמשיפ םוחנ

 רעלדניש םהרבא

 (םעדײא סעקצײח)

 רענש הרובד

 :רחסמ־ספיג ןוא דלא? •13

 לדנאקרעקוצ עשט׳מהרבא
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 ר ו כ ז י ר פ ם

 :םירהופ־דאובנו .14

 רעגרעב לדנעמ

 (ףרעש החפשמ יד) ףרעש השמ

 לדנאקרעקוצ עשט׳מהרבא

 :םירהוס־דרעפ .15

 קוק ילא

 קוק לאומש

 דענײװ עשט׳מהרבא

 ןוז ןוא רעבליז םײח

 ןײבשיפ בײל

 קוק שריה

 ןריװצ ךורב

 :רעלקעמ ןוא רעדדנעהיפ .16

 קוק קיציא

 קוק לקנעי

 טאר לעכעמ

 רעטםוא ףסױ בײל

 ץיװאראה שריה

 פאנק הירכז

 רעדאק שובײל

 רענײש קיציא

 רעגניריד לקנעי

 :דעדקירבאפ רעפאװ־עדאס .17

 לעגירק עשזדיפ

 עש׳טמהרבא רעדירב

 רעטסאג עשטלאװ ןוא

 :סעינראידא .18

 שידאק ל׳מהרבא

 פאנק עשטיא

 רעזיװארפ עסיז ריאמ
 טוה ליטיג

 ןעסינ

 :ןטסיטנעד ןוא םירװטקאד .19

 (םעדײא ספעש)... ר״ד

 (טסיטנעד) לײװללא סקאמ

 (ןיטסיטנעד)ןײבשיפ יסעה

 :ןטאקאװדא .20

 ןאמכיפ ר״ד

 ךיורײװ ר״ד

 (רעטכיר דענעזעװעג)ןאמ ר״ד

 :םרעקײטפא .21

 (הנמלא)גרעבדלאג ׳ה ןופ יורפ יד

 : רעיצרעד ןוא רערעד .22

 דנײרפנזײװ

 רעטפעה יורפ

 ןאמסלעדוא לארשי

 ןראטאראטסער .2:5

 לאומש רעקילפ — רעמאז עראד

 גרעבדעקוצ

 רענײש לקנעי

 לעגנעטש ענכאש

 לעגנעטש־דנאז הרש

 ןארפאס עיש ןוא עיסאי

 קאביװצ־דנופש עשטבאב

 רעדנור לעצנא

 רעציר עיסאי ןוא בײל־קיציא

 גרעבכײט
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 :פרעדײנמ* .24

 דנאלב בײל

 דעגנוא םולש בײל

 רעגנוא (עקטוט) םײח

 רעגאה דוד

 לארטשנטכיל עוױק

 רענכײצ לקנעי

 רעגנילפיז רשא

 רעגנוא ךעלײכ

 ןיבור בײל

 ןײטשנעבע המלש

 ןאלפנעטוג עיניפ

 רעלעק לרעב

 קיפאפ לאומש

 ןרעק הגױ

 (קאצפיצ) םעלעזײמ קיזײא

 לעגנעטש רעזול

 םלעזײמ םש־לעב

 רעגניריד — רעטסעװש ײװצ

 סלעזײמ— םש־לעב לסאי

 :םרעטסוש .25

 ןריװצ עשט׳מהרבא

 גרעבדלאג ןרהא

 גרעבדלאג (רעזײל) רזעילא

 גרעבדלאג בײל

 (רעטסוש רעװעשטוב) רעפוא

 גרעבםײװ דוד

 :סעראילאטם .26

 רעטסוא םײח

 רעלדא (רעזײל) רזעילא

 :םרעיזירפ .27

 לעגנעטש השנמ

 ןײבשיפ השנמ

 רענרעק לואפ

 רעםעמ ינוב

 רעלעק עיסיז

 רעבליז לקנעי

 :פרענשזריק .28

 רעקילפ בײל שריה

 (קעביד) רעקילפ קיציא

 רעקילפ לרעב

 רעקילפ ףלאװ

 רעקילפ לאװ בײל

 רעקילפ םײה

 רעקילפ קחצי

 רעקילפ לארשי

 רעקילפ ןתנ

 עטאברעװ הילדג

 ןאמטאר יסאי ןמלז

 ןערעק קיציא יכדרמ

 רעטלאהכוב קיציא

 רעטלאהכוב םײח

 רערעמעד עיצרױ

 ןאמטאר לארשי

 לעגנעטש ןרהא

 ןערעק שובײל

 רעצאלג שריה

 ןיבור לפאק

 (רעגנאל רעד) רעלכײא בײל

 רעלכײא ןימינב
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 :סרעפעלכ .29

 רעטארש לקנעי

 גרעבנעלע בײל

 ןארפאס עטונ

 ןײטשנעבע לאומש

 לעגנעטש (לאלצ) לאלצב

 :סרעסאדש .30

 דנאז לארשי

 רעקילפ המלש

 רעניטארטס םירפא

 רעדנור ריאמ

 :סרעבאלנרעגײז .31

 רעסעלפ שריה

 :םרעזעדג .32

 ךילרע הירא

 דילרע עשול

 ךילרע לדנעמ

 רעכערב לװײפ

 :ןעדצײב עכעריפאפ .33

 עקציבול

 :סרעקעב .34

 ךארג לקנעי

 גרעבלאד לירשי

 :םרעכאמקירטש .35

 שעמאש בײל

 :םעשזאקשזארד ןוא תולגע־לעב .36

 ןײבשיפ לארשי

 רעטאר לשיפ

 רעמורק רעד ןרהא

 גרעבםגינעה לרעב

 (עמופ) קוק בייל

 רעלעק בייל

 רעלעק עיסיז

 רעשטוק לסאי

 ןײבשיפ םײח

 :עטלעטשעגנא ןוא עיגמאאב .37

 ןאמרוא דוד

 רעפאפ עבעב

 רעפאפ סאנאי

 ךאװש עילע

 רענרעל עיסאי

 לאנק עזלע

 ןאמסלעדוא עידוה

 (ראטאנ) דנײרפנעזײװ

 ןאמסלעדוא ןתנ

 פאנק היה

 רעדאק עיסעמ

 (עדנײמעג) רעלעק לאומש

 ערולטעפ דוד

 (טריװדנאל) ךאברעױא

 (שאטפאל) שירעב

 גנילרעמאק ריאמ

 גיטסול שריה

 ןעטראגטסול עיסײפ

 (קאצפיצ) המלש סעלעזײמ
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 ו׳ינמסיט

 :סעיםעפארפ עממיטשאכמדא .38

 ןאמסלעדוא השמ

 לעסיש הנח

 (טסיטנער)ןאמעעז ךורב

 (טםיטנער) רעטפעה

 ןטראגטסול לטיג

 ןײטשנעבע לדנײש

 קוק עזיור

 רעקילפ עדײרפ לחר

 בארג המחנ

 ןײטשלעקניפ גילעז עיציא

 דנײרפנעזײװ

 רעדראמ הרובד
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 רעד ןופ ןראי יד ןיא געװ רעריטראמ ןיימ
 (1944—1939) המחלמ־טלעװ רעטייװצ

 ןײמ טימ ,דיא באה ,1939 רעבמעטפעס ןט־1 םעד ,גירק ןופ ךורבסיוא םײב

 ןשטײד יד ןעװ ,רעבמעטפעס ןט־5 םעד .װאנראט ןיא טבעלעג ,רעדניק ןוא יורפ

 ןשיװצ קינאפ עסיורג א ןכארבעגסיוא זיא ,טאטש יד טרידראבמאב קראטש ןבאה

 .טאטש ןופ ןפיולטנא ןביוהעגנא ןבאה ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא גנורעקלעפאב רעד

 ײסאש רעד .ןעװעג טשינ דײר ןײק זיא עיצאמאקאל א סעפע ןגעװ זא היז טײטשראפ

 ןשטנעמ ןופ טפאטשראפ ןעװעג זיא גרעבמעל ןופ גנוטכיר רעד ןיא ץיבמעד ןײק

 רעדניק ײװצ ןוא יורפ ןײמ טימ ,דיא .רעטילימ ןשיליופ ןקידנפיולטנא ןופ װא

 ןראװעג טפאכעגמורא דיוא ןענעז (טלא ראי 10 ףסױ ןוא טלא ראי 16 ױנוב)

 ־ןוא־באה ןדײשאב רעזדנוא טזאלעגרעביא ןבאה רימ .קינאפ רעבלעז רעד ןופ

 םעד) סעצײלפ יד ףיוא קעזקור ײװצ ןוא םישובלמ ןוא שעװ לסיב א טימ ןוא סטוג

 ,(ןוז רערעטלע רעזדנוא — ןרענעלק םעד ,ןגארטעג דיא באה קאזקור ןרעסערג

 טכאנ עצנאג א דיז ןפעלש ןכאנ .גנורעדנאװ א ןיא טזאלעגקעװא דיז רימ ןבאה

 עשטײד יד .תוברוח ןיא ןגעלעג ןיוש זיא סאװ ,ץיבמעד ןײק ןעמוקעגנא רימ ןענעז

 ןפארטעגנא ךיז ןבאה רימ .זדנוא ןופ רעקנילפ ןעװעג ןענעז ןענאלפארע־רידראבמאב

 ־נײא יד ןופ רענײטש לופ ןסאג ענעזעװעג ףיוא ןוא רעניוװנײא ןא טאטש א ףיוא

 יד ףיוא קעװא רעביראד ןענעז רימ .רעטצנעפ יד ןופ זאלג ןוא טנעװ ענעלאפעג

 רימ ןבאה יוזא .שינעטלעהאב א טכוזעג טראד ןוא טאט־ש רעד רעסיוא רעדלעפ

 ןטלאהאבסיוא ךיז גאטײב — גנורעדנאװ רעזדנוא ןופ געט עלא טריפעגפיוא ןױש ךיז

 ,ןרעגנוהרעטנוא טזומעג טאה׳מ .טרעדנאװעג טכאנײב ןוא ןענאלפארע עשטײד יד ןופ

 ןעמוקאב סעפע טנאקעג זײרפ ןרעײט א ראפ ,לאמא ןעמ טאה ףראד ןיא זיולב םעראװ

 ךיוא ןיוש ךיז טאה סאװ ,לשימעשפ ןײק ןגאלשרעד ךאד ךיז ןבאה רימ .ןסע םוצ

 ־רידראבמאב עשטײד יד עכלעװ טימ ,סעבמאב ןופ לגאה ןרעטנוא ןענופעג

 ןפאלטנא ןשטנעמ יד ןענעז ןענאד ןופ ךיוא .טאטש יד ןטאשאב ןבאה ןענאלפארע

 ןפיוא קירב רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעמ זיא ןפאלעג ײז טימ ןעמאזוצ רימ ןוא

 רעטײװצ רעד ףיוא .טרעטשעצ טלאמעד ןעװעג ןיוש זיא רעבא קירב יד .ןאס ךייט

 ןבאה אד .קירב־ןאטנאפ א ףיוא ןעמוקאברעבירא רעײגסופ ךיז ןבאה ןאס ןופ טײז
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 ײז ןוא רענעמ עלױױצ עלא טלמאזעגפױנוצ ןעיאװנאק עשירעטילימ עשיליופ

 טימ .ןראװעג טפעלשראפ ןיב ךיא ךיוא ןיהװו ,טקנופלמאז א ףיוא טריפעגקעװא

 ןטראװ ןפראד ײז זא ,טדערעגפא רעירפ טאהעג ךיא באה רעדניק ןוא יורפ ןײמ

 ביוא .ןעמונעג ךימ טאה׳מ ןענאװ ןופ טרא ןבלעז ןפיוא ,טכאנײב זיב רימ ףיוא

 ןלעװ ײז װו ,גרעבמעל ןײק ןזאל ךיז ײז ןפראד ,קירוצ ןײז טשינ ךיא לעװ ןאד זיב

 ןופ ןוא װאלסינאטס זיב ןכײרג וצ ידכ ,םירבח עטנעאנ ןופ ףליה ןעמוקאב רעכיז

 .החפשמ רעזדנוא וצ ץינעמםיט ןײק טראד

 ,טזאלעגפא גאט ןבלעז םעד ךאנ ךימ ןעמ טאה טקנופלמאז ןטנאמרעד םעד ןופ

 ־רעטילימ רעד ןלאפעגרעטנורא טשינ ןיוש ךיא ןיב רעטלע ןײמ טיול לײװ

 טרא ןבלעז ןפיוא ןפארטעג עקאט ךאנ ךיא באה רעדניק ןוא יורפ ןײמ .טכילפ

 ןוא ,ןרעדנאװ ןביוהענא ײנספיוא ןבאה רימ .טדערעגפא רעירפ סע ןבאה רימ יװ

 הריד רעד וצ טפעלשרעד דיז רימ ןבאה אד .גרעבמעל ןײק ןגאלשרעד ךיז ףוסל

 זיא רע לײװ יורפ ןײז זדנוא טאה ןעמונעגפיוא .דלעפנענול בקעי רבח ןײמ ןופ

 ,שעװ סאד טשיוטעג ,ןשאװעגמורא ךיז רימ ןבאה אד טשרע .טריזיליבאמ ןעװעג

 יד .ןרעדנאװ ןקיגאט־ײװצ ןופ עדימ ,סיפ עטרעטאמעגסיוא ערעזדנוא טורעגפא

 ־יטרא ןא טריפעג טאה סאװ ,רעטילימ שיליופ טימ טרעגאלאב ןעװעג זיא טאטש

 ןענופעג ךיז ןבאה סאװ ,סענאלאק עטײרעטילימ ע־שטײד יד טימ ףמאק־עירעל

 ןופ ןעמוקאבוצםיורא ךיז ךעלרעפעג ךיוא ןוא ןעװעג זיא רעװש .טאטש ןופ טנעאנ

 ןעמוקעגנא ןוא טאט־ש ןופ ןצענערג יד ןגאלשעגכרודא ךאד ךיז ןבאה רימ .טאטש

 ןבאה װאראדאכ זיב .רעײרפ א ןעװעג זיא געװ רעד ןיהװו ,ףראד טנעאנ א סעפע ןיא

 .װאלסינאטס ןײק גוצ־א־שמ א טימ — טראד ןופ ןוא סופוצ ןגאל־שרעד ךיז רימ

 טאה סאװ ריט עט־שרע יד .הנ־שה־־שאר ןופ גאט רעטײװצ רעד ןיו־ש ןעװעג זיא סאד

 ,ךײרטסיפ סחנפ רעטעפ ןיימ ןופ בוטט־ ןיא ןעװעג זיא טגפעעג אד זדנוא ראפ ךיז

 ןיו־ש רימ ןבאה ץאמולט ןײק .גאט ןצנאג ןופ ךשמ ןיא ,טורעגפא ךיז ןבאה רימ װו

 ףיוא גוצ ןופ ןגײט־שרעביא םײב .ןאב רעד טימ ןעמוקאבנײרא ךיז טרײבורפ

 רערעטלע ןײמ טאה ,םיטילפ ענעדישראפ טימ טלופרעביא ןעװעג ןענעז סאװ ,גוצ

 ןיא סעצײלפ עגנױ ענײז ףיוא ןגארטעג טאה רע סאװ ,קאזקור םעד ןריולראפ ןוז

 ןעניפעגפא .רעטעמאליק 400 רעכעה טימרעד קידנרעדנאװכרוד ,ןכאװ 2 ןופ ךשמ

 ןעװעג זיא ,ןענאגאװ יד ןיא גנארדעג ןשטנעמ ןכעלקער־ש םעד ןיא הדיבא יד

 ,ןטנעמוקאד עכעלנעזרעפ ערעזדנוא ײס ןריולראפ טלאמעד ןבאח רימ .ןסאלשעגסוא

 ןא ןוא ןבעל םוצ ןעלטימ םו־ש ןא ןבילבעג ןענעז רימ .םיצפח עלופטרעװ יד ײס

 ןײמ װו ,אקװאקאי ףראד םוצ ןגאלשרעד ךאד ךיז רעבא ןבאה רמ .טלעג םו־ש
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 ןבאה אד .טפאשטרױודנאל ענעגײא ןא טאהעג ןבאה ןיז עריא טימ רעטומ סיורפ

 טרישראמנײרא טאה׳ם זיב ,געט עקינײא ףיוא החונמ םוקמ לקיטש א טאהעג רימ

 .עקיטראנדישראפ ןעװעג ןענעז אד רעניוװנײא יד ײב ןליפעג יד .ײמרא עטיור יד

 ןענעז ןדיי־טשינ ןוא ןדײ עקירעביא עלא ןוא טײרפעג ךיז ןבאה ןטסינומאק יד

 קעװא ןענעז רעדניק ןוא יורפ ןײמ טימ ךיא .ליפעג־דחפ א ןופ ןראװעג טשרעהאב

 ןופ ךאנ םירבח עטוג ןוא דנײרפ ךם א טאהעג באה ךיא װו ,ץאמאלט לטעטש ןיא

 ,טביולגעג ךיא באה ,טראד .עיזאנמיג ןיא טנרעלעג טראד באה ךיא ןעװ ,ןראי יד

 ךימ ןבאה ןעגנונפאה ענײמ .ךיז ןענדראנײא םײב ףליה עקירעהעג יד ןבאה ךיא לעװ

 ןשיטאטש א ןיא טעברא ןעמוקאב לענש עקאט ךיא באה אד .טריפראפ טשינ

 סאװ ,וױטארעפאאק־סלדנאה א ןעװעג זיא סאד .רעטלאהכוב סלא וױטארעפאאק

 ןבעל םאד .טאטש ןיא ןכאפ עלא ןופ לדנאה ןצנאג םעד ןעמונעגרעביא טאה

 ןופ עיצאזילאנאיצאנ רעד בילוצ .ןריזיליבאטס ןביוהעגגא ךיז טאה ץאמאלט ןיא

 תוחפשמ עשידיי ךס א ןענעז ,ןעגנומענרעטנוא־עירטסודניא ןוא ןטפעשעג יד

 ,ןראװעג טנפעעג ןענעז ןלוש יד ראנ יװ ,ןבאה ןיז ענײמ .הסנרפ ןא ןבילבראפ

 א ןדנובעגנא באה ךיא ןוא לושלטימ א ןיא ןענרעל רעײז ןײז ךישממ ןביוהעגנא

 ןיא טניוװעג טלאמעד ןבאה עכלעװ ,רעדורב ןוא רעטומ ןײמ טימ טקאטנאק־װירב

 סע יװ ,יונעג .עיצאפוקא רעשטײד רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טאה סאװ ,װאנראט

 רעײז ןופ .ןבײרש טנעקעג טשינ ,ךיז טייטשראפ ,ײז ןבאה טראד ײז ךיז טבעל

 עגאל יד זא ,ןענאטשראפ רימ ןבאה ,ןעלטימסנבעל ןקיש ײז ןלאז רימ זא ,השקב

 השקב רעײז רימ ןבאה ןטײקירעװש עטסנרע יד קידנעמוקייב .ערעװש א זיא ערעײז

 .טליפרעד

 ןיא ןדלעמ וצ ךיז ןראװעג טרעדאפעגפיוא ךיא ןיב 1940 רעמוז ביוהנא

 עטריזילאנאיצאנ ,?טסינאלאק עשיליופ ןעװ ,טײצ א ןיא סאד זיא ןעװעג .ד.װ.ק.נ

 ,ןליופ ןײק ןראפוצקירוצ ןדלאמעג ךיז ןבאה סאװ ,םיטילפ ללכב ןוא ,ןדײ

 טשרעהאב ןעװעג ןיב ךיא םגה .דנאלסור ןײק ןראװעג טריפעגסיורא ןענעז

 סאד זיא ןעװעג .ןימרעט ןטמיטשאב ןיא טלעטשעגוצ ךאד ךיז ךיא באה ,דחפ ןופ

 א ךימ טאה ןעמונעגפיוא .טנװא ןיא רעגײזא 8 (ט־שינ ךיא קנעדעג גאט םעד)

 ״שיט םײב םיא רעביאנגעק ןצעז ךיז ןליופאב רימ טאה סאװ ,ריציפא־ײצילאפ

 ןגיוצעגסיורא ףכית טאה רע .טריפעגסיוא לעפאב ןײז באה ,ךעלדנעטשראפ ,ךיא

 רעלעיצעפס א טימ .עיפארגאיב ןײמ ןענעײל ןביוהעגנא ןוא עקעט א דאלפוש ןופ

 ,טנאקירבאפ א ןעװעג זיא רעטאפ ןײמ זא ,טנעײלעגסיורא רע טאה גנונאטאב

 ־עגנא רע טאה םעדכאנ .ןשטנעמ טריטאאלפסקע ןוא טעברא עדמערפ טצונעגסיוא
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 ןיא טײהנעגנאגראפ רעשיטסינױצ ןײמ ןגעװ ןענעײל רעפײא ןבליעז ןטימ ןביוה

 טאהעג וליפא באה ךיא װו ,ןליופ ןשיצירפ ןיא ״תובישח״ ןײמ ךיוא יװ ,ץינעמסיט

 רעבא ,טאהעג שיטקאפ ךיא באה טכער אזא) רעװעג סײה ןגארט וצ טכער סאד

 רע טאה לאמ ײװצ .(ץינעמסיט ןיא קנאב רעוױטארעפאאק רעד ןופ רעטײל סלא

 .שיט ןפיוא ןגיל ןטקא יד קידנזאלרעביא ,רעמיצ ןײז ןיא ןײלא ןציז טזאלעג ךימ

 רעגײזא סנײא זיב ךימ ןעמ טאה ןטלאהעג .ןרירנא טריבורפ טשינ וליפא ײז באה ךיא

 קיטנעהנגײא לאמ ײװצ טזומעג ךיא באה העש עכעלטע יד ןופ ךשמ ןיא .טכאנײב

 ךאנ טימ ןעמוקעגנײרא רע זיא טנעמאמ ןסיװעג א ןיא .עיפארגאיב ןײמ ןבײרשנא

 לאז סאװ״ :שיסור ףיוא טגערפעג ךיוה םיא ןוא .ד.װ.ק.נ רעד ןופ ריציפא ןא סעפע

 סמענעי ןעװעג זיא ״\ טאילערטסזאר״ — ? ״׳שטאלאװס, םעד טא טימ ןכאמ דיא

 :טגאזעג ךיא באה ןגײװש רעגנעל א ךאנ ןוא טומ ןעמוקאב באה ךיא .רעפטנע

 א ןא שטנעמ ןײק טשינ ןעמ טסישרעד דנאבראפנטאר ןיא זא ,רעכיז ןיב ךיא

 זא ,דנאבראפטנאר ןיא טכירעג םוצ יורטוצ ןלופ באה ךיא ןוא לײטרוא־סטכירעג

 ךיא באה דײר ענײמ ךאנ .ןטפשמראפ טשינ ןשטנעמ ןקידלושמוא ןײק טעװ סע

 :(שידײ ןיא רעביא יז ביג ךיא ,שיסור ןיא) גנורעלקרעד עקידנעגלאפ טרעהעגסיוא

 ־ראפ ןײד .טײהנעגנאגראפ ןײד ןגעװ ץלא ןסײװ ,טרעהעג ןיוש טסאה וד יװ ,רימ״

 וױטארעפאאק ןיא טעברא ןײד ןגעװ גנונײמ עטוג א ןבעגעג טאה רעבא רעטלאװ

 וטסעװ .סנאש א ריד ןביג ןוא ךיד ןעיירפאב רימ .ללכב גנוריפפיוא ןײד ןגעװ ןוא

 ךיוא ןענעק וטסעװ ,ןבאגפיוא ענײד ןריפסיוא ךעלרע ןוא ײרטעג ןטעברא רעטיױו

 םײהא ךיא ןיב טכאנײב רעגײזא ײװצ םורא .״ןטעברא ןוא קיאור ןציז רעטײװ

 טשינ ,ךעלריטאנ ,באה ךיא .טנייװראפ ןוא ךאװ עילימאפ ןײמ קידנפערט ,ןעמוקעג

 ןראפ ןעמוקאב ךיא באה לעפאב אזא לײװ ,ןעשעג זיא רימ טימ סאװ טלײצרעד

 .ד.װ.ק.נ רעד ןופ ןינב םעד ןזאלראפ

 טימ ןפערט וצ ךיז ןטימעגסיוא ןוא ןטסאפ ןײמ ףיוא טעבראעג רעטײװ באה ךיא

 עטצעל יד ןופ דנײרפ עטוג עײנ יד ךיוא .םירבח ןוא דנײרפ ענעזעװעג ענײמ

 ןביוהעגנא ןוא ערוטאמ ןעמוקאב טאה ןוז רערעטלע ןײמ .ןטימעגסיוא ךיא באה ןטײצ

 טנרעלעג רעטײװ טאה ןוז רערעגנױ רעד .םוקינכעטילאפ רעגרעבמעל זיא ןרידוטש

 ־שיטעיװאס רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב עגאל יד ןגיוצעג ךיז טאה יוזא .עיזאנמיג ןיא

 ,טיבעג רעזדנוא ןופ ןפאלטנא זיא רעטילימ עשיטעיװאם סאד ןעװ .המחלמ רעשטײד

 ־םיוא באה ךיא .דנאלסור ןײק ןריאוקאװע ךיז לאז ךיא ןגאלשעגראפ רימ ןעמ טאה

 טאה םאחו ,ןוז ןרעטלע ןפיוא טראװעג רעבא ןבאה רימ .המכסה ןײמ טקירדעג

 רימ .ןעמאזוצ ןראפ לאז עילימאפ עצנאג יד ידכ ,גרעבמעל ןופ ןעמוקנא טפראדאב
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 ןשטייד יד .טרא ןפיוא ןבילבעג ןוא טראפסנארט םעד טקיטעפשראפ רעביראד ןבאה

 ףראד ןיא ןעניוװ ןגארטעגרעביא ךיז ןבאה רימ ןוא ץאמאלט טצעזאב ןבאה

 ןבילבעג זדנוא זיא סאװ ,טפאשטריװדנאל א ןענופעג ךיז טאה סע וװ ,עקװאקצאי

 עכעלקערש ןביוהעגנא ךיז ןבאה ץאמאלט ןיא םעראװ ,טיוט סרעװש ןכאנ השוריב

 יװ ,רעדלעפ ערעזדנוא טעבראאב ןוא ףראד ןיא ןסעזעג ןענעז רימ .ןדיי ףיוא תופידר

 ןסײװ א ןגארט טזומעג ,טאטש זיא ןדײ יד יװ יוזא ,רעבא ןבאה רימ .םירעיופ עתמא

 ןלאצ טזומעג ךיוא ןבאה רימ .טנאה רעד ףיוא ״דוד־ןגמ״ ןעיולב ןטימ דנאבמערא

 ־פיורא זדנוא ףיוא טאה טארנעדױ רעצאמאלט רעד עכלעװ ,ןעגנוטכילפראפ עלא

 אטעג ןיא ףראד ןופ ןראװעג ןבירטראפ רימ ןענעז גאט ןסיװעג א ןיא .טגײלעג

 .ץאמאלט ןיא ןדײ יד ראפ טמיטשאב ןבאה ןשטײד יד סאװ ,ןײרא

 טרעדנוה ײװצ ךרעב זיולב ןעװעג טלאמעד ץאמאלט ןיא ןיוש ןענעז תמא ןא סאװ

 זיולב ןענעז ןבילבעג .טריפעגסיורא ןעװעג גנאל ןופ ןיוש ןענעז ןדײ בור׳ס .ןדײ

 ײז ןוא אטעג םאד ןעמאר ,ןטעברא וצ טזאלעגרעביא ןבאה ןשטײד יד עכלעװ ,יד

 טפאכעג ,לטעטש ןיא ןעמוקנא רעזדנוא ךאנ ,ףכית ןענעז ענײמ ןיז עדײב .ןענידאב וצ

 טראד ןוא װאלסינאטס ןײק ןראװעג טריפעגקעװא ,טעברא וצ ,טשרמולכ ,ןראװעג

 ןופ ןעמענוצ ןכאנ ,ןדיי רעטרעדנוה ערעדנא טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגמוא ײז ןענעז

 ןוא טרעדנאװעג ,אטעג ןופ ןפאלטגא ,בייװ ןײמ טימ ךיא ןיב ,רעדניק יד זדנוא

 ןבאה אד .שטאשטוב ןײק ןעמוקעגנא ןענעז רימ זיב טרא וצ טרא ןופ טלגאװעג

 .ךרפ־תדובע ענעדישראפ וצ טקישעג ןוא טפאכעג ןשטייד יד זדנוא

 עקידרעטײװ יד ,לרוג רעײז ןגעװ קידנסיװ טשינ ,רעדניק עדײב ןרילראפ סאד

 קידנעטשלופ ןבאה ,רעגאל ןיא טעברא ענשזראטאק יד ןוא ןדײ יד ףיוא סעיצקא

 1943 ץרעמ ןיא .שיזיפ ןוא קיטסײג ןכארבעגנײא ךימ ןוא ןװרענ ענײמ טפיורשעצ

 ןײק ןעמוקעגקירוצ רעבא ןענעז רימ זיב .רעגאל ןופ ןראװעג טײרפאב רימ ןענעז

 עטיור יד ןבירטראפ טראד ןופ ײנספיוא ןפורט־רעטילימ עשטײד ןבאה ץאמאלט

 קעװא ןענעז יורפ ןײמ טימ ךיא .םונהיג רעײג א ןביוהעגנא ךיז טאה סע ןוא יימרא

 ךאנ ךיז טאה החפסדנ רעזדנוא ןופ לײט א ןכלעװ ײב ,יקסנימעשזק ןסיװעג א וצ

 רעד זיב ןטלאהאבסיוא ךיוא ךיז טראד ןוא ,ןטלאהאבסיוא טאהעג רעירפ ןופ

 .1944 ילױ ןט־25 םעד ,גנוײרפאב

 רעשיצאנ רעד רעטנוא ןשינעבעלרעביא ערעזדנוא ןגעוו םיטרפ ערעיונעג ןייק

 תוחוכ יד רעביא זיא סע םעראװ ,ןבעגוצרעביא דנאטשמיא ט־שינ ךיא ןיב טפאשרעה

 רימ ןענעז שינעטלעהאב רעד ןופ .ןװרענ עטכאװשעגפא ךאנ טנײה זיב ענײמ ןופ

 ראי ןיא באה׳כ װו ,(ענראט) װאנראט ןײק טראד ןופ ןוא װאלסינאטס ןײק קעװא
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 ןבילבעג סנ יפ־לע זיא יז .לרעב רעדורב ןרעטלע ןײמ ןופ רעטכאט א ןענופעג 1946

 .רעגאל רעציװשיוא ןופ ןעמוקעגקירוצ ןוא ןבעל

 רעטנאקאב רעד טימ ןוא װאנראט טזאלראפ רימ ןבאה םארגאפ רעצלעק ןכאנ

 ראי ןיא ןענעז רימ ןענאװ ןופ ,דנאלשטײד ןײק ןעמוקעגנא רימ ןענעז ״החירב״

 .לארשי ןײק ןעמוקעגנא 1948

 גנוײרפאב רעד זיב ץינעמסיט ןזאלראפ ןײמ ןופ טײצ רעד ראפ זיא סאװ ןוא

 ןופ תודע־תיבג רעד טיול ןבעגרעביא ךיא לעװ סעד ןגעװ ז ןטראד ןעמוקעגראפ

 .לטיפאק ןקידרעטײװ ןיא (עשראװ) ןײבשיפ לקנעי ,רי־עןב רעזדנוא

 עיצאפוקא רעשיטעיוואס רעד רעטנוא ץינעמסיט

 ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש .עינעמור—ןליופ געװ ןפיוא טגיל ץינעמסיט

 קידהלהב רעײז ןביוהעגנא ןעײמרא עשיליופ עטגיזאב יד ןבאה 1939 רעבמעטפעס

 עלארטנעצ יד .עינעמור זיב טריפ סאװ ,ײסאש רעצינעמסיט ןופ געװ ןטימ ןפיולטנא

 געװ םעד טימ ןענעז ״סעטאט־טאטש״ עקיטרא יד ךיוא ןוא ןענאגרא־סגנוריגער

 זיא גנורעקלעפאב עשידיי רעצינעמסיט יד .עינעמור ןײק ןראװעג טריאוקאװע

 יד טרעסערגראפ ךיז טאה סע רעמ סאװ .דחפ ןקראטש א ןופ ןראװעג טשרעהאב

 ןשיװצ ורמוא רעד טקראטשעג ךיז טאה רעמ ץלא ,עקידנפױלטנא יד ןשיװצ קינאפ

 ןיא יד ןופ דיוא ןוא ןשטנעמ ערעטלע יד ןופ שינעכעדעג ןיא .טאטש ןיא ןדײ יד

 ןיא ןשינעבעלרעביא עשיגארט יד ןופ דליב סאד ןעמוקעגפיוא זיא ,ןראי עלעטימ

 ןוא עשימײה יד טאה ןטײהנײא־רעטילימ ע־שיסור ןופ ןעמוקנא ןטימ ןעװ ,1914 ראי

 יד יװ ,סטוג ןוא באה ־שידײ ןביור ףיוא ןפראװעג ךיז ,גנורעקלעפאב עשיפראד

 ןעװעג טלעטשעגסיוא ןענעז ןדײ יד ןוא טעדראמעג ,טביורעג ןבאה סעצװארולטעפ

 ־לעפאב רעשידײ רעד ןופ לײט רעשפיה א .סעקישטמארגאפ ןופ תורקפה רעד ףיוא

 ןײק ןריאוקאװע ךיז ןוא ץינעמסיט ןזאלראפ וצ ןרינאלפ ןביוהעגנא טאה גנורעק

 .עינעמור ןײק — לעוטנעװע ,דנאלסור

 א זדנוא וצ ןעגנאגרעד זיא׳ס לײװ ,טרעדנעעג רעבא ךיז טאה גנומיטש יד

 זא ,װאטאלאמ ,רעטסינימ ןרעסיוא ןשיטעיװאס ןופ גנורעלקרעד רעד ןגעװ העידי

 ןופ שראמניירא ןראפ .עיצילאג־חרזמ ןצעזאב טעװ רעטילימ עשיטעיװאס סאד

 עטצעל יד ןענפאװטנא ןביוהעגנא ןטסינומאק עקיטרא ןיוש ןבאה ײמרא רעטױר רעד

 עקיטײזנגעק יד ןיא .טאטש ןיא ןענופעג ךאנ ךיז ןבאה סאװ ,רענלעז עשיליופ
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 ־לעפאב רעליװיצ רעד ןופ ןשטנעמ ךיוא ןעמוקעגמוא לייװרעד ןענעז ןעײרעסיש

 .לעגנעטש (רעכעלב) לאלצ ןלאפעג טלאמעד זיא ערעדנא ןשיװצ .גנורעק

 זיא׳ס ןכלעװ ןופ שארב ,טעטימאק א ןעמונעגרעביא טאה טאטש ןיא טכאמ יד

 עטלײצעג ןיא .אגעשעל רטאיפ ,טסינומאק רעד ,דנײרפ־ןדײ רעטנאקאב א ןענאטשעג

 ,רעירפ ןופ סיוא טזײװ ,ןיוש א דנאבראפנטאר ןופ ןעמוקעגנא זיא םורא געט

 זיא׳ס .גנוטלאװראפ־ײטראפ א ךיוא ןוא גנוטלאװראפ עוױטארטםינימדא עטמיטשאב

 ןטאטשראװ ןוא ןטפעשעג עלא ןענעפע וצ גנונדראראפ א ןראװעג ןבעגעגסיורא ףכית

 ךיז ןבאה ןטפעשעג יד רעבא ראנ יװ .טאטש ןיא ןבעל לאמראנ א ןריפ ןביוהנא ןוא

 ןעװעג ןענעז ײז ןופ בור׳ס ,םינוק ןופ ןראװעג טרעגאלאב ײז ןענעז טנפעעג

 ןופ ןטפעשעג עלא ,עטמאאב עשיטעיװאם עליוױצ ןוא טײלרעטילימ עשיטעיװאס

 וװ לײװ ,סעצילאפ עקידײל יד ייב ןבילבעג לענש ןענעז ,תורוחס מינימ עלא

 בורקב ראג זיא םעד וצ .טאהעג טשינ םירהוס יד ןבאה הרוחס עײנ ןפיוקוצנײא

 ןטאטשראװ ןוא ןטפעשעג ערעסערג ,ןקירבאפ יד ןופ עיצאזילאנאיצאנ יד ןעמוקעגנא

 ןזאלראפ טזומעג ךיוא ןבאה רעמיטנגײא יד .ןדײ וצ טרעהעג בור יפ־לע ןבאה סאװ

 ־ײטראפ ןוא ־סגגוריגער וצ ןראװעג ןבעגעגרעביא ןענעז סאװ ,ןעגנוגיוװ ערעײז

 ןופ ןעמוקנא ןטימ סרעדנוזאב ,ערעװ־ש א ןראװעג זיא עגאל־סגנוניוװ יד ,עטמאאב

 ,װאלסינאטס ןקידתונכש ןופ וליפא ןוא ןליופ ןופ תוחפשמ ע־שידײ ענעפאלטנא יד

 יד עכלעװ ײב ,יד .ןעגנוניוװ ןיא לגנאמ רעסיורג רעד טליפעגפא ךיוא ךיז טאה סע װו

 ןכוז וצ ןעװעג ןעגנוװצעג ןענעז ,ןראװעג טריקסיפנאק טראד ךיוא ןענעז ןעגנונױװ

 .ךעלטעטס־ ןוא טעט־ש ערעדנא ןיא לעוטנעװע ןעגנוניוװ

 ,רעװ־ש רעײז ןוא רעײז ןראװעג זיא ןדײ עכלעזא ןופ עגאל ע־שימאנאקע יד

 ןראװעג ןענעז ייז .ןעמוקאב טנאקעג טשינ טעברא ןייק ןבאה ײז לײװ

 ראי ןופ םי־שדה עט־שרע יד ןיא) רעטעפ־ש ןוא ״ןטנאלוקעפס״ סלא טלפמעטשעג

 ןופ ״ןטנאלוקעפס״ עכלעזא ךאנ טימ ןעמאזוצ ,דנאלסור ןײק טקישעגסױרא (1940

 ןירעמיטנגײא יד ןענופעג ךיוא ךיז טאה עטקישעגםיורא יד ןשיװצ .אפוג ץינעמסיט

 עריא טימ (הכלמ) עלאמ סינײרק הנמלא יד ,קירבאפ־רענשזריק רעקיטרא רעד ןופ

 ןיא טנײה ןעניוװ ןוא ןראי־המחלמ יד טבעלעגרעביא טראד ןבאה סאװ ,רעטכעט ריפ

 םתס ןוא תוכאלמ־לעב ןענופעג ךיז ןבאה עגאל רערעסעב לעוטנעװע ןא ןיא .לאר־שי

 ןעגנומענרעטנוא ןיא ןטעברא וצ טײקכעלגעמ א ןראװעג ןבעגעג זיא׳ס ןעמעװ ,ןדײ

 ־שזריק וןפ ןוױטארעפאאק ענענאט־שטנא יד ךיוא ןוא סעשזנארב ענעדישראפ ןופ

 רענעמ ןוא ןעיורפ עשידײ ןבאה ןקירבאפ ןיא ךיוא .סרעדײנש ןוא סרעטסוש סרענ

 לרעב טימ לאפ רעד ךיוא זיא טנאסערעטניא .ןטעברא וצ טײקכעלגעמ א ןעמוקאב
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 ץ י נ מ ס י ט

 ־נומענרעטנוא ערעײז ןופ עיצאזילאנאייצאנ רעד ץארט סאװ ,רעמאז עיזױ ןוא ןראק

 ענעזעװעג ערעײז ןיא טזאלעגרעביא ײז ןעמ טאה ,(ןצלעפ טימ לדנאה־סיורג) ןעג

 רעטײװ ןענעז סינײרק הנמלא ןופ קירבאפ רעד ןיא ךיוא .רעטעברא סלא ןטפעזקעג

 ךיוא ןוא םירחוס ערענעלק .החפשמ ריא ןופ רעדילגטימ עקינײא ןטעברא ןבילבעג

 א ןיא ןבאה ,טאוױרפ ןטפעשעג ערעײז טריפעג רעטײװ ןבאה סאװ ,ןראטאראטסער

 ־עגפיורא ייז ףיוא זיא סאחו ,ןרעײט־ש עסיורג יד בילוצ ,טזומעג םורא טײצ רעצרוק

 ליװ ךיא .ןטפעשעג יד ןריפ קידנעטשבלעז רעײז ןופ ןרינגיזער ,ןראװעג טגייל

 ערעװש ןײז טגײלעגפיורא טאה סאװ ,ראסימאק־רעײטש רעד זא ,ןקרעמאב ײברעד

 .דנאבראבנטאר ןופ דײ א ןעװעג זיא רעמענרעטנוא עטאוױרפ יד ףיוא טנאה

 ןיא טעבראעג ןבאה סאװ ,ןדײ יד ןופ ןבעל סאד ןעװעג ךיוא זיא רעװש

 ־טנאראפ ײז טאה ןעמ םעראװ ,ןוױטארעפאאק יד ןיא ןוא סעיצוטיטסניא־גנוריגער

 סאװ ,סאקנאמ יד ראפ ןוא ןטמא יד ןיא גנונדראמוא רעד ראפ טכאמעג ךעלטראװ

 .ןוױטארעפאאק יד ןיא ןעװעג םרוג ןבאה סרעטײל עשיטעיװאס עטמיטשאב יד

 ,טאטש ןיא רעטנאקאב טוג יוזא רעד ,ןעװעג זיא עיצאוטיס אזא ןופ ןברק א

 ןוא דראמטסבלעז ןעגנאגאב זיא סאװ ,רעדעפ ןועמש ,רעקידובכב ןוא רעלעדייא

 .ןײרא רבק ןיא ןעמונעגטימ טאט ןײז ןופ דוס םעד

 לוש רעסיורג רעד ןיא .ןראװעג טרעטשעצ טשינ זיא ןבעל עזעיגילער סאד

 ןטכירפא טגעלפ ןעמ ןעװ ,תבש ץוח האװ רעד ןופ געט עלא ןיא טנװאדעג ןדײ ןבאה

 וליפא .ל״צז רעגאה ףסױ בר ןשיטאטש םײב ןוא שרדמה־תיב ןםיורג ןיא תוליפת יד

 רעד ןוא בר רעד .ןעװעג טביולרעד זיא רשכ ףיוא תוסג־תטיחש ןוא תופוע־תטיחש

 טזײלעגפיוא זיא הליהק עשידײ יד לײװ ,הסנרפ ןא ןבילבעג רעבא ןענעז טהוש

 ,ןטײקכעלגעמ ענעדײשאב ערעײז טיול ,ײז ןבאה םיתב־ילעב עקינײא זיולב .ןראװעג

 .טציטשעג לעיסנאניפ

 עלאיצאס יד וליפא .ןראװעג טרישזילאראפ זיא ןבעל עשיטילאפ עשידײ סאד

 סעפע אי ןבאה סאװ ,ןשטנעמ טלײצעג יד ןוא ןראװעג ןםירעגרעביא זיא טײקיטעט

 עכעלטנגױ לאצ עסיװעג א .רתסב ןאט טזומעג סע ןבאה ,טיבעג םעד ףיוא ןאטעג

 טאה רעטעפש ןוא ןסרוק־עיצאקיפילאװק עסיװעג ףיוא ןראװעג טקישעג ןענעז

 ןטײצ עקידרעירפ יד ןיא ןענעז סאװ ,ןטעברא עכלעזא ײב טקיטפעשאב ײז ןעמ

 ןוא ןאב רעד ףיוא ,ןטאטשראװ־ןאב יד ןיא :יװ ,ךעלטירטוצ ײז ראפ ןעװעג טשינ

 ןראװעג ןגיוצעגנײרא ןענעז עכעלטנגױ .סעיצוטיטסניא־סגנוריגער ןיא ןוא טםאפ

 ןגיוצעגפא ײז טאה סאד .״לאמאסמאק״ עיצאזינאגרא־טנגױ רעשיטסינומאק רעד ןיא

 .ןעמײה ערעײז ןיא ןעמוקאב ןבאה ײז םאװ ,גנױצרעד רעלענאיצידארט רעד ןופ
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 ר ו כ ז י ר פ ס

 .רעדניק ןוא ןרעטלע ןשיװצ ,ןטקילפנאק־ןעילימאפ וצ טריפרעד טפא ץנאג טאה סאד

 ןיא ןטעברא וצ ןריברעװ טזאלעג ךיז ןבאה רענעמ עגנװ לאצ עסיורג א

 עכעלטנגױ לײט רעסיװעג א .עטפעשעגסיוא שיזיפ ןעמוקעגקירוצ ףוסל ןוא ״סאבנאד״

 עשידײ יד .ןענאילאטאב־סטעברא ןיא ןוא ײמרא רעטיור רעד ןיא ןטערטעגנײרא זיא

 יוזא .ןבעל טרא םעײנ םוצ ןסאפוצ ןביוהעגנא דיז טאה טאטש ןיא גנורעקלעפאב

 ןט־22 םעד) המחלמ רעשטײד־שיטעיװאס רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב טרעיודעג טאה

 .(1941 ינױ

 ףיוא ןפראװעגפיורא טאה המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןגעװ העידי עכעלקערש יד

 רעקיטרא רעד ןופ םזיטימעסיטנא ןבילוצ דחפ ןוא ןגראז עײנ ןדײ רעצינעמסיט יד

 ןופ רעבאהטכאמ עשיטעיװאס יד ןופ ןראװעג טעדלודעג זיא סאװ ,גנורעקלעפאב

 ,סיצאנ יד דצמ טארדעג טאה סאװ ראפעג יד טײז רעטײװצ רעד ןופ ןוא ,טײז ןײא

 ,ןשטנעמ ןײק ןענופעג טשינ רעבא ךיז ןבאה׳ס .טאטש ןיא ןײרא ןלעװ ײז בײא

 ,עיצאוקאװע ןופ טײקכעלגעמ יד ןצונסיוא ןפראד ײז זא ,ןדײ יד ןרעלקפיוא לאז סאװ

 ־ןאב עלעיצעפס קעװצ םעד וצ טלעטשעג ןבאה ןענאגראטכאמ עשיטעיװאס יד םגה

 ןבאה סאװ ,עכעלטנגױ ךיוא ןוא תוחפשמ עשידײ עטלײצעג זיולב .ןטראפסנארט

 אי ךיז ןוא טײקכעלגעמ יד טצונעגםיוא ןבאה ,״לאמאסמאק״ םוצ טרעהעג

 ,ןאמכיפ ר״ד ,גיטסול המלש :ןעמוקעגמוא ןענעז עיצאוקאװע רעד תעב .טריאוקאװע

 רעטסטלע רעד ךױא ןוא ,רעלאמ־טסנוק רעגנױ רעטנאקאב א — ץיװאראה המלש

 .רענכײצ לקנעי ןופ ןוז
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 בושי ןשידײ רעצינעמסיט ןיפ ףוס רעד
 (לארשי ןופ ןוז ,ןײבשיפ לשיפ ןופ תודע״תייבג טיול)

 רעביראד לעװ ךיא .ןעװעג טשיג אטעג רעצינעמסיט ןיא ןיב ךעלנעזרעפ ךיא

 רענעי ןופ תודע עטלײצעג ןופ טרעהעג ןראי ענעי ןיא באה ךיא סאװ ,ןבעגרעביא

 ןײק ץינעמסיט ןופ ןפאלטנא טלאמעד ןענעז סאװ ןטיטנעמ ןופ ,טײצ רעב־יגארש

 .טבעלעג ןראי עמאזיורג ענעי ןיא באה ךיא וװ ,װאלסינאטס ןײק רעדא ,ץאמאלט

 לארשי ןיא אד טשרע טרעהעג באה׳כ סאװ ,סאד דארג ןבעגרעביא ךיא לעװ לכ םדו,ל

 ןיא טניוװעג טאה ןײבשיפ לשיפ .(ןײבשיפ לאר־שי ןופ ןוז א) ןײבשיפ לשיה ןופ

 רע זיא טראד ןופ .ןדײ עקיטראוד יד ןופ עיצאדיװקיל רעד זיב אטעג רעצינעמסיט

 ־אד עשירא טימ ךיז קידנצונאב ,ןפאלטנא (ןטנעמאמ עטצעל יד ןיא ןיוש) טלאמעד

 םעד גאט וצ טנײה זיב רע ליװ שילאבמיס) קושטיאב ןאוװא :ןעמאנ ןפיוא ןטנעמוק

 ־ראפ רעטילימ עשיטעיװאס סאד טאה ,טלײצרעד רע טיול .(ןרעדנע טשינ ןעמאנ

 גאט ןכלעװ יונעג) 1941 ילױ שדוח ןופ טפלעה רעטײװצ רעד ןיא ץענימסיט טזאל

 ־ירעטילימ עשיראגנוא טאטש ןיא ןײרא ןענעז טשרע וצ .(טשינ רע טקנעדעג

 ־ראפ זיולב ןבאה ײז .סטכעלש ןײק ןאטעג טשינ ןדײ יד ןבאה סאװ ,ןטײהנײא עש

 ־סיוא ןוא ןפײרטש עלעג טימ דנאב א םערא ןפיוא ןגארט ןפראד ןדײ זא ,טגדרא

 טכארבעגטימ ןבאה ןטײהנײא־־רעטילימ ע־שיראגנוא יד .טעברא־סגנאװצ ןריפ

 ןדײ רעצינעמסיט יד .טפאשרעגריב עשיליופ טאהעג ןבאה סאװ ,ןדיי ע־שיראגנוא

 לענש ץנאג .םיטילפ עשיראגנוא יד ראפ ךיוא זײפש לסיב רעײז טלײטעגסיוא ןבאה

 ־רעביא ןלאז ,ןראגנוא ןופ ןדײ עטפעלשראפ יד זא ,ןראװעג טנדראראפ זיא רעבא

 װאלסינאטס ןײק ןדײ יד ןריפוצרעביא טכילפ יד .װאלסינאטס ןײק ןרעװ טריפעג

 ןבאח ײז ךיוא .תולגע־לעב עשידײ רעצינעמסיט עקיגײא ןריפסיוא טזומעג ןבאה

 .טרעקעגקירוצ טשינ רעמ ךיז װאלסינאטס ןופ ןיוש

 ףעש־אפאטסעג רעד ץינעמסיט ןײק ןעמוקעגפארא זיא םורא געט עקינײא ןיא

 ןוא רעגירק ,טלײטעגוצ ןראװעג זיא ץינעמסיט ןכלעװ וצ ,װאלסינאטס ןופ

 טפא ערעדנא ךיוא ןגעלפ םיחצור ײװצ יד רעסיוא .רערואמ — רעטערטראפ ןײז

 עשידײ עכעלטע ךיז ךאנ טזאלעג ןכוזאב עקיזאד יד תעב ןוא טאטש יד ןכוזאב
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 ךױא ןוא רעניארקוא עקיטרא ןופ ןטסאפ־ײצילאפ א טנדראעגנײא ןבאה ײז .תונברק

 עטשרע יד .ןשטייד ןופ זיולב ןענאטשאב זיא םאװ ײצילאפ־לאנימירק ןופ טקנופ א

 ןגארט ןלאז ןא ראי 8 ןופ רעטלע ןיא ןדײ עלא זא ,ןעװעג זיא ערעײז גנונדראראפ

 טרינימאנ ןבאה ײז .ןכײצ־דוד־ןגמ םעיולב א טימ דנאב ןסײװ א םערא ןקניל ןפיוא

 עשידיי א טמיטשאב ךיוא ןבאה ײז .רעלגיצ בקעי — ןטסעטלע םלא ןוא טארנעדױ א

 ןסיװעג א ןיא .רעטלאהכוב והילא טרינימאנ טנאדנעמאק סלא ןוא טסנידסגנונדרא

 ײצילאפ עשיניארקוא יד טאה (היאר־דע רעד טשינ טקנעדעג עטאד יד יונעג) גאט

 לאומש :ןענופעג ךיז ןבאה׳ס עכלעװ ןשיװצ ,ןדײ קילדנעצ ײװצ רעכעה טריטסערא

 לװײפ ,דנאלב בײל ,ןײבשיפ השנמ ,לעגנעטש השנמ ,ןריװצ חספ השמ ,רעקילפ

 ןײק ןראװעג טריפעגקעװא ןענעז עטריטסערא יד .א .א ןאמסלעדוא לארשי ,ףײרג

 טפאכעג ןגעלפ ןדיי יד .טרעקעגמוא טשינ רעמ ןיוש ךיז טראד ןופ ןוא װאלסינאטס

 טריפעג ןגעלפ טעברא־סגנאװצ וצ ןפורג עשידײ יד .ןטעברא ענעדישראפ וצ ןרעװ

 ןופ ךיז ןגעװאב סאד .טסנידסגנונדרא רעשידײ רעד ןופ גנוטײלגאב רעד ןיא ןדעװ

 ןופ סעצװאפאטשעג .םומינימ א זיב טצענערגאב ןעװעג זיא סאג ןיא ןדײ יד

 טימ ןעמענטימ ןוא ץינעמסיט ןכוזאב ךאװ ןיא לאמ ײרד ײװצ ןגעלפ װאלסינאטס

 טאה ײצילאפ עשיניארקוא יד סאװ ,רעדניק ןוא ןעיורפ וליפא ,ןדײ עכעלטע ךיז

 .טכירעג ןופ ןיינב ןיא טריטסערא ײז קידנטלאה ,טײרגעגעצ ײז ראפ רעירפ ןופ

 טריפעגכרוד װאלסינאטס ןיא זיא (אבר־אנעשוה) 1941 רעבאטקא ןט־12 םעד

 ךס א ןעװעג ךיוא ןענעז ענעמוקעגמוא יד ןשיװצ .ןדײ ףיוא הטיחש א ןראװעג

 .ןדײ רעצינעמסיט
 .1942 חספ ראפ געט עקינײא ןראװעג טמיטשאב זיא ץינעמסיט ןיא אטעג סאד

 — טײרב יד ןוא גגעל יד רעטעמ 350 ךרעב ןופ חטש א ןעמונעגמורא טאה אטעג סאר

 ןגיוצעג ךיז ןוא רעטסיולק ןשיליופ םײב אטעג סאד ךיז טאה ןביוהעגנא .רעטעמ 300

 ץאלפ־גניר ןצנאג םעד גידנזאלרעביא ,ךילרע הירא ןופ זיוה ןזיב טײז חרזמ ןיא

 .זיוה (ןײלביל) סעסינײרק זיב ברעמ ןופ גנוטכיר רעד ןיא טראד ןופ .אטעג ןרעסיוא

 ר״ד ןגעקא ץאלפ ןקידײל ןזיב סאג־ןאב רעד טימ ןגיוצעג ךיז םע טאה טראד ןופ

 ־אלעט) סדלעפרעמ זיב רעטסיולק ןשיליופ םוצ רעדיװ ןוא זיוה סטאלבנעמולב

 ןבאה ,חטש־אטעג ןטמיטשאב ןרעסיוא טניוװעג ןבאה סאװ ,ןדיי עלא .זיוה (סיקסניט

 רעד .חטש־אטעג ןפוא ןגארטרעביא ךיז ןוא ןעגנונױװ ערעייז ןזאלראפ טזומעג

 רעד .רזלג הירא ןופ זיוה ןיא ןריטמא םוצ טרא ןא ןעמוקאב טאה טארנעדױ

 ןפלעה וצ ןטײקכעלגעמ ןײק טאהעג טשינ ,ןעגנױמאב ענײז ץאחט ,טאה טארנעדױ

 רעד ראפ ןוא רעדניק ךעלציפ ראפ ךלימרעגאמ רעסיוא ,עקירעגנוה ןוא עקנארק יד

121 



 ץ י נ מ ס י ט

 יד סאװ ,ןטקודארפ־זײפש לסיב טצענערגאב א גנורעקלעפאב־אטעג רעצנאג

 וצ אטעג ןופ ןרעװ טריפעגסיורא ןגעלפ ןדײ יד .טלײטעגוצ ײז טאה טכאמ עשטײד

 טימ ןגראזאב וצ ךיז טײקכעלגעמ א טאזזעג טראד ןוא אטעג ןרעסיוא טעברא סגנאװצ

 .תוחפשמ עטרעגנוהעגסיוא ערעײז ראפ אטעג ןיא ןעלגומשנײרא סע ןוא זײפש סעפע

 טפאשגנע ןוא ץומש רעד ,עירעטנעזיד ןוא סופיטכיוב טגנערבעג טאה רעגנוה רעד

 לאטיפש א טנדראעגנײא טאה טארנדױ רעד .גאלפ־תערצ יד ןוא סופיטקעלפ —

 ןיא טניוװעג טאה סאװ ,רעטקאד רעגיצנײא רעד .עקנארק עקידנקעטשנא ראפ

 זיא יז רעבא ,ףליה עשיניצידעמ עקנארק יד ןבעגעג טאה אטעג ןרעסיוא קײטפא

 .םיתמ עשירפ ןעװעג ןענעז גאט ןדעי .גלאפרעד םוש ןא ןעװעג

 ,רעניארקוא ןסיװעג א טמיטשאב ןשטײד יד ןבאה רעטסײמרעגריב סלא

 יד ראפ טאטש ןיא רעטםײמרעגריב רעטשרע רעד ןעװעג זיא סאד ,שטיװאלימאה

 לעיצעפס ןעװעג טשינ ןענעז ןשטײד יד ןכלעװ טימ ,עיצאפוקא רעײז ןופ ןטײצ

 ןסיװעג א — טרא ןײז ףיוא ןטײװצ א טמיטשאב ןכיגניא ןבאה ײז .ןדירפוצ

 טאה רע .ןדײ ןופ אנוש־םד א ןעװעג זיא סאד .(רעטסוש א ךאפ ןופ) קושטנעוױרק

 רעײז ןרעדניל ןפוא זיא טשינ א ראפ סאװ ףיוא ןלאז ןדײ זא ,טזאלרעד טשינ

 .עגאל עכעלרעדיוש

 ןבילבעג תוחפשמ עשידײ עכעלטע ךאד ןענעז חטש־אטעג םעד ןעמיטשאב ןכאנ

 ײב .ןטפאשטריװדנאל טאהעג ןבאה סאװ יד ןעװעג ןענעז סאד .אטעג ןרעסיוא

 ןגאלשרעד ךיז ,תושפנ־תנכס טימ ,ןוא אטעג ןופ ןכײלשסיורא ןדײ ךיז ןגעלפ טכאנ

 ךיוא ןענעז סע .ןײרא אטעג ןיא זײפש סעפע ןעגנערב םיא ןופ ןוא ,טריװדנאל א וצ

 ןעמוקאב ,ךאפ ןסיװעג א ןיא ןטסילאיצעפס סלא ,ןגעלפ סאװ ,ןדײ עקיצנײא ןעװעג

 טײקכעלגעמ עסיװעג א ןבעגעג ײז טאה סאד .אטעג ןופ ןײגוצסיורא ןענײשריסאפ

 ןעװעג רעבא ןענעז ןלאפ עכלעזא .אטעג ןיא גראװנסע ןופ סעפע ןעלגומשוצנײרא

 א ןופ גנוטײלגאב ןיא ראנ ןײגסיורא טנעקעג ןבאה ײז לײװ ,טרעװשאב קראטש

 טרילארטנאק ײז ןענעז אטעג ןיא קירוצ ןעמוקנײרא םײב .ןאמסגנונדרא ןשידײ

 רעד .ןדײ יד רעביא טשרעהעג ןבאה סאװ ,ןטנאיצילאפ עשיניארקוא ךרוד ןראױעג

 רעסיװעג א ןעװעג זיא ײצילאפ רעשיניארקוא רעד ןופ טנאדנעמאק רעטשרע

 טאה ״רענירג״ רעד .״רענירג״ ןעמאנוצ א טאהעג ןוא ענראװדאנ ןופ רעניאירקוא

 סלא ןעמוקעג זיא םיא ךאנ .סנבעל עשידײ רעקילדנעצ ןסיװעג ןײז ףיוא טאהעג

 סאװ ,ןסײהעג רע טאה רעטניג ,אקנעדאראה ןופ רעניארקוא רעדנא ןא טנאדנעמאק

 טנאדנעמאק רעטצעל רעד .אטעג ןופ ןדײ יד וצ ןגיוצאב רעםעב לסיבא ךיז טאה

 (ןסײהעג רע טאה רעלסעט) רעסיװעג א ןעװעג זיא ײצילאפ רעשיניארקוא רעד ןופ
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 ןרידיװקיל ןתעב ןזעטײד יד ןפלאהעגטימ קראטש טאה סאװ ,ןאגילוכ רעשיגיארקוא

 ןרעװ טלמאזעג ןגעלפ אטעג רעצינעמסיט ןופ ןדײ עטריפעגסיורא יד .אטעג סאד

 רעד ףיוא ״לימ ספלאדור״ װאלסינאטס ןיא טקנופ־סגנולדיזסיוא ןטנאקאב א ףיוא

 רעד .ןראװעג טעדראמעג ךיוא ןוא טקינײפעג ןדײ יד ןענעז טראד .סאג רעצאלעה

 ןײז טימ זיא ,ביירשאב ךיא סאװ ,ץלא סאד ןבעגעגרעביא רימ טאה סאװ ,היאר־דע

 םיא זיא סע .טקנופ ןטנאמרעד ןפיוא ןראװעג טפעלט־ראפ עילימאפ רעצנאג

 טשינ רע טאה ץינעמסיט ןײק סאװ ,סעד בילוצ .ןפיולטנא וצ ןעגנולעג רעבא

 ןפארטעג ךיז טאה רע וװ ,אטעג רעצאמאלט ןיא קעװא רע זיא ,ןעמוקקירוצ טנאקעג

 ןכאנ ןגאלשרעד ןיהא ךיז ןבאה עכלעװ ,טײלעגנױ רעצינעמסיט עכעלטע ךאנ טימ

 ,טײלעגנױ רעצינעמסיט יד ,ײז .(1942 טסוגיוא) אטעג רעצינעמסיט סאד ןרידיװקיל

 .אטעג רעצינעמסיט ןיא ןעמוקאבוצנײרא טדערעגנעמאזוצ דיז ןבאה

 :(היאר־דע ןופ ןורכז ןטיול) ןעװעג ןענעז ץאמאלט ןיא ןדײ רעצינעמסיט יד

 ־נא ןוא ףײרג לקנעי ,קוק לטאמ ,ךעלגנײ ײװצ ענײז טימ דנאלב לארשי ,םיטט• עיניפ

 ךיז ןריבורפ וצ ףיוא .טקנעדעגראפ טשינ םיא ךיז ןבאה סע ןעמענ םעמעװ ערעד

 טדערעגפא היאר־דע רעד ךיז טאה אטעג רעצינעמסיט םענעזעװעג ןיא ןעמוקאבנײרא

 ןופ .טריפעגסיוא ןאלפ רעײז ײז ןבאה טכאנ רעסיװעג א ןיא .קוק לטאמ טימ

 ,ןכאז ענעבילביעגרעביא יד ןופ סעפע ןעמוקאבסיורא טלאװעג ײז ןבאה טראד

 ןבאה וצ סעפע ידכ ,רעקנוב א ןיא ןטלאהאב טאהעג טאה ,ןײבשיפ לשיפ ,רע סאװ

 ןפארטעגנא ךיז ײז ןבאה אטעג ןופ קירוצ ךיז ןעמוקאבסױרא םײב .העש־ײח ףיוא

 עשידײ ענעזעװעג יד ןרידיװער טכאנײב ןעמוקעג ןיהא ןענעז סאװ ,ןטסירק ףיוא

 ןגעלעגרעביא טראד ,ןאראב דוד ןופ זיוה ןיא ןטלאהאבסיוא ךיז טאה רע .ןעגנוניוװ

 .טראד ןופ ןעמוקאבסיורא ךיז ףוסל ןוא תעל־תעמ ןבלאהטרעדנא ןופ ךשמ ןיא

 געװ ןפיוא טשרע .טסוװעג טשינ רע טאה ןעשעג זיא ,קוק לטאמ ,רבח ןײז טימ סאװ

 ךיז ײז ןבאה ןעמאזוצ ןוא םיא טימ ןפארטעג ךיז רע טאה ץאמאלט ןײק קירוצ

 אטעג ןופ ןדײ ךאנ טימ רע זיא ץאמאלט ןופ .אטעג רעצאמאלט ןיא ןעמוקאבניירא

 קראװלאפ ןטימ .טעברא ףיוא עינירטסוא ןיא קראװלאפ ןפיוא ןראוזעג טריפעגקעװא

 וצ ןעגנוװצעג ןדײ יד טאה רעכלעװ ,דילאװניא־סגירק רעשטײד א טעטלאװראפ טאה

 טראד ןופ ןיב ךיא״ — .ץיה ןופ טרעביפעג טאה ץעמע ןעװ ,וליפא ךרפ־תדובע

 ־נײרא ןיב ךיא װו ץשירטסאנאמ ןײק ןעמוקעגנא ןוא — ךישממ רע זיא .ןפאלטנא

 טראד טלאמעד טקנופ זיא סאװ ,עיצקא ןא תעב סעפאל עשטײד יד ןיא ןלאפעג

 ךיז ןוא ןפיולטנא וצ ןבעגעגגײא רימ ךיז טאה לאמ סאד ךיוא .ןעמוקעגראפ

 ־פיוא ןא וצ ןראװעג טלײטעגוצ דיא ןיב טראד .אטעג ןיא ןעמוקאבנײרא קירוצ
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 זיא סאוו ,ץלא ןריטראס ןוא ןעלמאזפיונוצ טפראדעג טאה סאװ ,עדנאמאק־סגיומאר

 ןענופעג דיא באה גנוריטראס אזא רענײא תעב .ןדײ עטריפעגסיורא יד ךאנ ןבילבעג

 סאד ךיא באה ןשטײד יד .רעלאד 90 ןוא רעגײז םענעדלאג א עקטערובאט א ןיא

 ןופ ןוא עטסולט ןײק ןפאלטנא םעד טימ ןוא ןבעגעגקעװא טשינ ״סניפעג״

 ןענאד ןופ .תעל־תעמ ײרד ןטלאהעגפיוא ךיז באה ךיא וװ ,װאשטשרוב ןײק טראד

 ,ףדאד א ןיא ןעמוקעגנא ןיב ךיא זיב ןרעדנאװ ןוא ןעלגאװ ןביוהעגנא ךיא באה

 טײקכעלגעמ א ןבעגעג רימ טאה יװאראװ ןאי ןעמאנ ןטימ רעיופ א וװ ,ענאגיצ

 ףיוא ןטעברא ןוא ןבײלב םיא ײב לאז ךיא טרינאפארפ םעדכאנ ןוא ןקיטכענוצרעביא

 ןעמאנ ןפיוא ןריפאפ ״עשירא״ טימ טגראזאב ךימ טאה רע .טפאשטריװ ןײז

 יוזא .רעניארקוא סלא עדנײמעג רעשיפראד רעד ןיא ןדלאמעגנײא ךימ ןוא קושטיאב

 ןײמ ןופ .גנױירפאב רעד זיב טײצ עכעלרעדיוש טשער יד טבעלעגרעביא ךיא באה

 א ןוא רעדירב ףניפ ,עמאמ יד ,עטאט רעד :ןראװעג טכארבעגמוא ןענעז עילימאפ

 .״רעטסעװש

 כאװ ,ןדײ רעצינעמסיט ןופ טרעהעג באה׳כ סאװ ,ןבעגרעביא ךיא לעװ טציא

 רעצאמאלט ןיא ןעמוקעגנא רעטעפש ןוא סעיצקא ענעדישראפ ןופ ןפאלטנא ןענעז

 ןיא .טײצ עסיװעג א ןעװעג ךיוא זיא תורוש יד ןופ רעבײרש רעד וװ ,אטעג

 עקנאפ ,סעילוגראמ לװלעװ ףיוא ןפארטעגנא ךיז ךיא באה אטעג רעצאמאלט

 ,לעגירק עיזדירפ ,ףײרג עלעקנעי ,ץיװאראה לדנימ ,ץיװאראה עלעגײפ ,רעדאק

 עכעלרעדיוש עכעלנעזרעפ ערעײז ןגעװ ץוח .רעסעלפ שריה ןוא םוטש עיניפ

 טקינײפעג זיא סע יוזא יװ ןבעגעגרעביא ךיוא רימ ײז ןבאה ,ןעגנובעלרעביא

 ןופ טריפעגסיורא םיא טאה ןעמ .רעגאה ףסױ ׳ר בר רעצינעמסיט רעד ןראװעג

 ןבירטעג ,פעלק ןופ לגאה א רעטנוא ,ױזא ןוא ןיליפת ןוא תילט ןיא גנוניוװ ןײז

 א ןיוש ןוא דראב יד טפוצעגסיוא ךיוא םיא ײב טאה ןעמ .טאטש רעד רעביא

 טרא־טסערא ןא סעפע ןיא טראפשראפ ןטקיטולבראפ ןוא םענעגאלשעצ קראטש

 יד ןופ .װאלסינאטס ןײק טריפעגקעװא ,ןדײ ךאנ טימ ,רעטעפש טראד ןופ ןוא

 ,אטעג רעצאמאלט ןיא ןפארטעג ךיז באה ךיא עכלעװ טימ ,עטנכערעגסיוא ןביוא

 ליפ ןבעגעגרעביא עקאט רימ טאה יז ןוא רעדאק עקנאפ זיולב ןבילבעג ןבעל זיא

 רימ טאה יז סאװ טא ןוא .ןענעכײצראפ וצ קיטכיװ ראפ טלאה ךיא סאװ ,םיטרפ

 ־רעביא ךאנ ןעמ טאה אטעג רעצינעמסיט סאד ןרידיװקיל ןכאנ״ :טלײצרעד

 סאד .זיוה ןײא ןיא ןראװעג טריראשאק ןענעז סאװ ,ןדײ לאצ עסיװעג א טזאלעג

 ,רעמאז עיזױ ,ןראק לרעב :עשזנארב־ץלעפ רעד ןיא טײלכאפ ןעװעג ןענעז

 רעקילפ בײל שריה ,רעקילפ לארשי ,רעפאפ סאנאי ,רעפאפ עבעב ,סינײרק םײח
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 ר ו כ ז י ר פ ס

 .ןאינ 30 ךרעב ןופ עפורג א ןעװעג סע זיא ןעמאזוצ .טײלכאפ עדעדנא דאנ ןוא

 .װאלשינאטס ןײק טריפעגקעװא םכותב ךימ ןוא ײז דיוא ןעמ טאה גאט ןסיװעג א ןיא

 ,ןפיולטנא וצ ןפוא א טכוזעג דיא באה ,אצירטסיב ךײט ןרעביא קירב רעד ףיוא

 ןייק טפעלשרעד ךיז באה ךיא ,ןבעגעגנייא סנ־יפ לע רימ ךיז טאה סע סאװ

 ןטלאהאבסיוא ךיז ףוסל ןוא אטעג ןיא ןדײ ןעװעג דאנ ןענעז סע וװ ,ץאמאלט

 .גנוײרפאב ןופ גאט םעד טבעלרעד םיא ײב ןוא טסירק ןטנאקאב א ייב

 ךיוא .רעקילפ בײל שרעה טימ ןפארטעג ךיז ךיא באה גנוײרפאב רעד ךאנ

 רעטאפ ןײז .ןענעכײצראפ וצ קיטיונ זיא סאװ ,םיטרפ טרעהעג ךיא באה םיא ןופ

 אפאטשעג יד .סעקשטנעה־ץלעפ ןופ ךאפ ןיא ןטסילאיצעפס ןעװעג ןענעז רע ןוא

 .אטעג סאד ןרידיװקיל ןקידנעטשלופ ןכאנ ןיוש וליפא טזאלעגרעביא עדײב ײז טאה

 טראד ןוא װאלסינאטס ןײק טריפעגרעבירא אפאטשעג יד ײז טאה ץינעמסיט ןופ

 .סעקשטנעה־ץלעפ ןופ טאטשראװ א טריפעג ןבאה ײז וװ ,הסיפת ןיא ןטלאהעג ײז

 יד ץינעמםיט ןיא רענשזריק ײב ןפיוקנײא ךאװ א רעטנוא ןריפ םיא געלפ ןעמ

 רעטניװ בױהנא) ףיוקנײא אזא םענײא ײב .סעקשטנעה ףיוא ןטפאשיור עקיטיונ

 (ײנש ןטכידעג א תעב) טנעמאמ ןקיטסניג א טצונעגסיוא רע טאה ,(1943

 ־דנאל א טאהעג טאה סאװ ,קאלאפ ןטנאקאב א וצ קעװא זיא רע .ןפאלטנא זיא ןוא

 ־ײצרעד ןײמ .ןסײהעג רע טאה ףעזױ יקסװאנאראב .טאטש רעד רעסיוא טפאשטדיװ

 .שטנעמ רעכעלרע ןוא רעכעלטנרא ןא ןיא יקסװאנאראב זא ,טסוװעג טאה רעל

 ןטנעאנ ןיא טיובעגםיוא ,ךעלטנײרפ רעז ןעמינעגפיוא םיא טאה יקסװאנאראב

 ערעדנא ןוא זײפש טימ טגראזאב ,םיא ראפ רעקנוב א דלאװ רענשזאראדאנ

 טבעלעגרעביא עקאט טאה רעקילפ בײל שריה .ןשינפרעדאב עכעלשטנעמ עקיטיונ

 שריה זיא רעדײל .ןליופ ןיא עיצאפוקא רעשטײד רעד ןופ ףוס ןזיב רעקנוב ןיא

 א ןיא טאדלאס ןשיסור א ךרוד ןראװעג טכארבעגמוא ,המחלמ רעד ךאנ ןױש ,בײל

 יד טימ ןעמאזוצ ןעגנאגעג זיא רע ןיהוװ ,װאלצארװ ןײק געװ ןפיוא דלאװ

 רעלדנײרק־רעבליז עלהקבר :רעצינעמסיט (ענעבילבעגנבעל סנ יפ־לע ךיוא)

 .ןסאשרעד םעדכאנ ןוא טביוראב ײז טאה טאדלאס רעד .ןאמ ריא טימ

 טרעהעג גנוײרפאב רעד ךאנ באה ךיא סאװ ,ןבעגרעביא ךאנ ךיא לעװ טציא ןוא

 טניוװעג טאה רעכלעװ ,״אראהאמיש״ רעניוװנײא ןכעלטםירק רעצינעמסיט א ןופ

 זיא ,טלײצרעד רע יװ ,רע .ץינעמסיט ןיא תורבקה־תיב ןשידײ ןופ טײװ טשינ

 ־תיב יפיוא ןדיי רעצינעמסיט טגנערבעג ןבאה ןשטייד ײ יװ ,היאר־דע ןא ןעװעג

 ןײז ףיוא קידנטעברא ,רע טאה לאמ ןײא .ןסאשעגסיוא זײװסעפורג ןוא תורבקה

 ןדײ עפורג א טריפ׳מ יװ ןעזעג ,תורבקה־תיב ןופ טנעאנ ןעװעג זיא סאװ ,דלעפ

125 



 ץינ מסיט

 .ןאמסלעדוא ןתנ טגעקרעד רע טאה עפורג רעד ןשיװצ ןופ .עיצוקעזקע רעד וצ

 עגנױ סאד דיוא .סעװראב — רעטײװצ רעד ןוא טכושאב ןעװעג זיא סופ ןײא

 ןיא טמשעג טאה לדײמ סאד .עפורג דעד ןיא טנעקרעד רע טאה ךאברעיוא לדײמ

 ןוא םישובלמ יד ךיז ןופ ןעיצפארא טזומעג עלא ןבאה אד .טײהנײש א סלא טאטש

 טזומעג טאה ךאברעיוא ןילײרפ יד .ןסאשעגסיוא זײװקיצנײא ײז ןעמ טאה ןאד

 רעד וצ ןקוקוצ ךיז ןוא סעצװאפאטשעג יד ראפ טעקאנ טײצ ערעגגעל א ןײטש

 .ןסאשרעד ךיוא יז ןעמ טאה ,טיוט ןעװעג ןיוש ןענעז עלא ןעװ .ענעצס רעכעלרעדיוש

 ןשידײ רעציגעמסיט םעד ןופ עטכישעג יד טקידנעראפ ךיז טאה יוזא טא

 ,םידיסח ,םייבר ,םינבר עטנאקאב ענײז טימ ןעװעג טמיראב זיא סאװ ,בושיי

 טימ ןעװעג טנאקאב זיא סאװ בושײ א ,רעלטפאשנסיװ ןוא רעבײרש ,םיליכשמ

 עקיטראנדישראפ ףיוא טײלכאפ עקיטכערפ טימ ,םירחוס עסיורג ןוא עקיעפ ענײז

 .עיצילאג ןיא ןוא ןליופ ןיא ןבעל ןכעלטפאשטריװ ןופ ןטיבעג
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 רעד ןאנ ראי קיסיירד ,ץינעמסיט
 (1972) הלשממ רעשיצאנ

 ןיא ,ערעדנא ןשיװצ ,ךיא בײרש ,״״.טאטש ןײמ טאהעג ביל באה דיא״.״

 ץלא באה ךיא זיב ,ןעור טזאלעג טשינ ךימ טאה ליפעג סאד טא .ךוב םעד

 טרעטאמעג גנאל ךימ טאה ליפעג ךעלנע ןא .ריא ןגעװ סײװ ךיא סאװ ןביר־שאב

 ןגיוא ענעגײא טימ ןעז ןוא ןיהא ןראפ וצ .סיוא טציא טעז טאטשי יד יװ ,ןסיװ וצ

 .ןװרענ ענײמ ראפ טשינ יאדװא ןוא תוחוכ עשיזיפ עגײמ ראפ טשינ זיא ץלא סאד

 .רייע־ינב ענײמ ןופ ןסיװרעד וצ םעד ןגעװ םעפע טימאב רעביראד ךיז באה ךיא

 סאװ טא ןוא .ץינעמסיט ןופ ןעזסיוא םעד טימ ןענעקאב ךיז טנאקעג אי ןבאה סאװ

 :ןראװעג רעיוװעג ןיב ךיא

 ־ראפנטאר טציא) װאלסינאטס טכוזאב 1972 טסוגיוא ןיא טאה רעסעלפ עקראד

 טבײרש רימ וצ וױרב ריא ןיא .ץינעמסיט — טאטשנריובעג ריא ךיוא ןוא (דנאב

 .ןבילבעג טשינראג טעמכ ןיוש זיא ,ןעקנעדעג רימ סאװ ,ץינעמסיט ןופ״ :יז

 הירא ,ףײרג לאכימ וצ טרעהעג ןבאה םאװ ,ץאלפגניר ןפיוא רעזײה עטנאקאב יד

 רעלעג סעדױ ,רעגאה ףסױ ׳ר בר ןופ זיוה עסיורג סאד ,רעטסוא ךורב ,ךילרע

 .ןראװעג טמארעגפא ןענעז ,רעינאוױא עיש ,ןראװצ חספ השמ ,(ןאמקראמ)

 זיוה עסיורג סאד ,ןענהעט ןופ זיוה עקיקאטש־2 סאד ןבילבעג זיולב אד זיא סע

 יד ןה ,עשידײ יד ןה ,רעזײה־טעבעג יד .דנאלב בײל ןוא ןאמסעטאג סחנפ ןופ

 ךיז טאה׳ס וװ ,ןינב ןסיורג םעד ןופ טרא ןפיוא .טמארעגפא ןענעז עשידײ־טשינ
 .טסאפ רעד ראפ ןינב רעסיורג א ןראװעג טלעטשעגפיוא זיא לוש־לדײמ יד ןענופעג

 ןופ זיוה םוצ זיב סאג־ןאב רעד ףיוא ןענופעג ךיז ןבאה סאװ ,רעזײה עשידײ עלא

 טלעטשעגפיוא זיא טרא רעײז ףיוא ןוא ןראװעג טמארעגפא ןענעז ,ןסינײרק

 .זיוה ספעש הנױ ןענאטשעג זיא׳ס װו ץאלפ ןפיוא .עיצאטס־סובאטוא ןא ןראװעג

 ןיא ןלאפעג ןענעז סאװ ,רעניארקוא יאפ לאמקנעד א ןראװעג טלעטשעגפיוא זיא

 טנאמרעד ןוא ןבילבעג זיא עדײבעג־שריה־ןאראב יד .סעצװארעדנאב יד טימ ףמאק

 .״לאמא״ ןשידײ רעזדנוא ןופ סעפע

 ןזײרפש טנאקעג טשינ רעמ באה׳כ לײװ ,ןביירשאב טשינ ךיא ןעק רעמ

 .ןפאלטנא ןיב׳כ ןוא ,רבע ןבורח ןוא ןטעדנעשעג רעזדנוא ןופ ןסאג יד רעב־א

 רעד ךאנ ראי קיסײרד ,ץינעמסיט טאטש־ןריובעג רעזדנוא סיוא טעז יוזא

 ריא ףיוא ןטערט וצ רעמ חוכב טשינ ןענעז ,רעדניק עריא — רימ ןוא .גנױירפאב

 ...דרע
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 םלועה תומוא ידיסח

 (ל״זה ירכד) •״אבה םלועל קלח םהל שי תומואב םיקידצ״

 ענײז ןוא אינאה יורפ ןייז ,וואלסינאטס יקסנימעשזק
 אקלימ ןוא אקפעטס :רעטכעט ייווצ

 שפנ תוריסמ רעײז טימ ,ןבאה רעטכעט ײװצ ןוא יורפ ןײז טימ יקסנימעשזק

 .ןרעװ טקיבײאראפ רימ ךרוד ןלאז ײז טנידראפ ,עיצאפוקא רעט־טײד רעד תעב

 ,ןבעל ענעגײא סאד קידנלעטס־נײא ,טאה ההפס־מ עשיליופ עלעדײא ייד טא

 טפאשטריװדנאל א טאהעג טאה סאװ ,ןאמכערפש ,החפשמ סיורפ ןײמ ןטלאהאבסױא

 : טעװעטארעג זדנוא ןבאה סאװ יד
 װא ,יקסנימעשזק אינאה ןוא װאלסינאטס

 אקלימ ןוא אקפעטס — רעטכעט ערעײז

 רעדניק ײװצ ןוא יורפ ןײמ טימ ךיא ןיהוװ ,ץאמאלט ןבענ ,אקוװקצאי ףראד ןיא

 ןרעטניה ףראד ןבלעז ןיא .ןכארבעגסיוא זיא המחלמ יד ראנ יװ ,קעװא ןענעז

 טשינ א ןיא ,יקסנימעשזק ,עילימאפ עשירעיופ עמערא ןא טניוװעג טאה דלאװ

 סעגראמ 4 ןופ ןענאטשאב זיא ןגעמראפ ץנאג ןײז .לזײה ןרעצליה טקידנעעגסיורא

 .וק עקידעקלעמ 1 ןוא דלעפ
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 רוכזי רפס

 ןעמוק קיטנוז רעדעי געלפ ןוא טסירק רעמורפ א ןעװעג זיא יקסנימעשזק

 ־ניאראפ ךיז רע טאה רעטסיולק ןופ קידנעײג .ןײרא רעטסיולק ןיא ץאמאלט ןײק

 לטעטש ןיא םאװ ,ןבעגרעביא זדנוא ןוא לטעטש ןיא ןשינעעשעג יד טימ טריסערעט

 :ןשטייד יד ןופ תוחיצר יד טליפרעד ןיוש טאה ץאמאלט ןעװ .ןעמוקעגראפ זיא

 ־רעד ךיוא זדנוא םעד ןגעװ רע טאה ,תוגירה יד ןוא ןעגנולדיזסיוא יד ,אטעג סאד

 ריא טלאז ,ראפעג ןיא ןײז טעװ ריא ביוא״ :ןבעגעגוצ רע טאה ײברעד ;טלײצ

 .״ןעגעק לעװ ךיא ראנ סאװ טימ ןפלעה ךײא לעװ ךיא ןוא רימ וצ ןעמוק

 אטעג ןיא ןגארטוצרעביא ךיז לעפאב א ןעמוקאב רימ ןבאה 1942 טסוגיוא ןיא

 ךיז םיא טימ ןיקסנימעשזק וצ קעװא זיא ,ןאמכערפש ץרפ ,רעגאװש ןײמ .ןײרא

 ןוא ןעמענוצפיוא טײקטײרג ןײז טקורדעגסיוא טאה יקסנימעשזק .ןײז הצע לאוש

 ןענעז רעבירא .ענעסקאװרעד זיולב רעבא ,ןשטנעמ 4—3 ךיז ײב ןטלאהאבסיוא

 ןײמ .יו־יפ ןײז טימ לארשי ןוא שריה ,ץרפ :סרעגאװש ײרד ענײמ םיא וצ טלאמעד

 .דניק ןוא רעסיז השמ ,ןאמ ןטימ עינאמ ,רעטכאט ריא ,ןאמכערפש לטע ,רעגיװש

 ןיא ןגארטרעביא טזומעג ךיז ןבאה רעדניק ײװצ ןוא יורפ ןײמ טימ ךיא ךיוא

 יורפ ןײמ טימ ךיא זיולב ןבעל ןטימ סיורא ןענעז סע ןענאװ ןופ ,אטעג רעצאמאלט

 יד ײב ןטעברא־סגנאװצ ענעדישראפ ןריפסיוא ןכאנ .עינאמ ,ןירעגעװש ןײמ ןוא

 ענעדישראפ ףיוא ךיז ןרעגלאװמורא ןוא ןעלגאװמורא ןקידרעטעפש ןוא ןשטײד

 רע .ןיקסנימעשזק וצ ןעמוקעגנא ,ענעבילבעגנבעל ךאנ ײרד יד ,רימ ןענעז ,רעטרע

 טלאה ךיא .גנוײרפאב יד טבעלרעד ןבאה רימ ןוא ןטלאהאבסיוא זדנוא ךיוא טאה

 גנוקיטיגראפ םוש ןײק זא ,ןבעגוצרעביא בוח ןשידײ ןוא ןכעלשטנעמ ןײמ ראפ ךיוא

 ןבאה רימ סאװ ,ןכאז עלופטרעװ יד ןופ .טגנאלראפ טשינ זדנוא יופ רע טאה

 רע סאװ ,סאד טצונראפ זיולב רע טאה ,טרעפטנעעגרעביא םיא ןוא ןטלאהאבסיוא

 ךאנ ףכית רע טאה טשער יד ,זײפש ןפיוקוצנײא זדנוא ראפ ידכ ,טפיוקראפ טאה

 ןצונראפ םײב זא ,ןענכײצראפ ךיוא ליװ ךיא .טרעקעגמוא זדנוא ,גנוײרפאב רעד

 טימ ךיז ןײלא ןוא קיטכיזראפ גונעג ןעװעג רע זיא ,זײפש ףיוא ןכאז עלופטרעװ

 ראפ ןעװעג הלגמ טלאמעד רע טאה דוס םעד .ןעמונראפ טשינ סעיצקאזנארט יד

 ןוא ,ףראד ןבלעז ןיא טניוװעג ןבאה סאװ ,רעטכעט ייװצ ענעבעגעגסיוא ענײז

 רעדניק ןוא רענעמ ערעײז ןופ דוסב ןבאה דעטכעט יד .ןפלעהטימ םיא ןטעבעג ײז

 טימ ןעמאזוצ .טגנאלראפ ייז ןופ טאה רע סאװ ,ץלא טימ ןטאט רעײז ןפלאהעגוצ

 עדעי תעב .טכענ ןוא געט עכעלקערש טבעלעגרעביא יקסנימעשזק טאה זדנוא

 ןא ףיוא רעקנוב א ךיז ראפ ןענעדראנייא טזומעג רימ ןבאה ראפעג עקידנעארד

 ןעיובפיוא םײב טעברא רעד ןיא ןפלאהעג זדנוא רע טאה לאמ סעדעי .טרא רעדנא
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 — לאמ רעדנא ןא ,זױה ןיא םיא ײב ןלאפעגסױא לאמא זיא סאװ ,רעקנוב רעדנא ןא

 םײב ןבעגעג ךיוא זדנוא רע טאה ףליה .דלאװ ןיא ראג רעדא דלעפ ןטסופ ןפיוא

 ןיוש זיא׳ס ןעװ ,ןכאמ ןענעק זיולב ןגעלפ רימ סאװ ,ןסע לסיב םעראװ א ןטײרגוצ

 .רעטצניפ־קראטש ןעװעג

 טאה טנארפ רעד ןעװ ,טנעמאמ ןטימ ןענאטשטנא זיא עגאל ערעכעלקערש א

 ךיז טאה ןטאנאמ ריפ ןופ ךשמ ןיא ןוא ףראד םוצ טרעטנענרעד טאהעג ןיוש ךיז

 הביבס רעצנאג רעד ןיא ןענעז רעפרעד עלא .טרעדנעעג טשינ עיניל־טנארפ יד

 עשטײד א טאה בוטש ןיא ןיקםנימעשזק ײב ,רעטילימ שישטײד טימ לופ ןעװעג

 .יעיראלעצנאק ריא טנדראעגנײא גנולײטפא־עירעליטרא

 .טכאנ ײב טשינ ןוא גאט ײב טשינ פאק םעד ןלעטשסיורא טראטעג טשינ ןבאה רימ

 ןײק ןוא ןסע ןײק ןעמוקאב טנעקעג טשינ ןבאה רימ ןעװ ,ןלאפ ןעװעג ןענעז םע

 ־עגסיוא ןענעק לאז רע ידכ ,יקסנימעשזק .תעל־תעמ 3—2 ןופ ךשמ ןיא ןעקגירט

 טאה ,ןריטקאטנאק זדנוא טימ ךיז ןוא טנעמאמ ןכעלרעפעג טשינ ןקיסאפ א ןענופ

 א טסאפעגפיוא ןפיוא אזא ףיוא ןוא לאטש ןיא לעטשעגטעב א טנדראעגנײא ךיז

 ,ןסע םעד ןופ סעפע וליפא ןוא ןעקנירט ןוא ןסע סעפע זדנוא ןבעגוצנײרא טנעמאמ

 ־רעפ םיא ראפ ךיק רעשירעטילימ רעד ןופ ןבעג םיא ןגעלפ טײלרעטילימ סאװ

 וצ ךעלגעממוא רימ זיא עיצאוטיס אזא ןיא רעקנוב־לאטש ןיא ןגיל סאד .ךעלנעז

 ןזאלראפ וצ לאמ ליפ ןעװעג טײרג ןענעז רימ זא ,ןענכײצראפ וצ גונעג ךבײרשאב

 רעבא זדנוא ןבאה סיקסנימעשזק יד .טאראב סטאג ףיוא ןלעטשסױא ןוא רעקנוב פעד

 יד ןבעלרעד ןלעװ רימ זא ,טסײרטעג ןוא ןאלפ ןטלפײװצראפ אזא ןופ טדערעגפא

 ,תוכז רעײז וצ ,זיא ןביולג רעײז ןוא .טבױלגעג עקאט ןבאה ײז סאװ .גנוײרפאב

 .ןראװעג םיוקמ

 ,טײקשידלעה ןוא םזינאמוה רעײז ־יאפ ,ןענעז יורפ ןײז טימ יקסנימעשזק

 טצנאלפראפ זיא ןעמאנ רעײז ףיוא ןוא ״םשו די״ ךרוד ןראװעג טנכײצעגסיוא

 .״םישודקה רעי״ ןיא םיוב א ןראװעג

 רעײז בילוצ ,ײז ןבאה ״םשו די״ ןיא טײקכעלרעײפ רעטנאמרעד רעד וצ

 ־די״ רעד סאװ ,גנונכײצסיוא יד ךיוא .ןעמוק יצ חוכב ךיז טליפעג טשינ ,רעטלע

 לוסנאק רעזדנוא ןופ ןעמוקאב טשינ ייז ןבאה ,טקישעגסיורא ייז ראפ טאה ״פשו

 יד ןוא גירק רעקיגאט־6 רעד ןכארבעגסיוא זיא טײצנשיװצ ןיא לײװ ,ןליופ ןיא

 סאװ יד ,רימ .ןראװעג ןסירעגרעביא ןענעז ןליופ טימ ןעגנױצאב עשיטאמאלפיד

 א ייז טימ ןא ןטלאה ,לארשי ןיא טציא ןעניוװ ןוא טעװעטארעגפא דיז ןבאה
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 1366 דבמבונב 28

 דובבל
 דנולב הםלש דם

 11 ץיעידום ״׳זדד

 ן ו ל ו ח

 ,דבבגה דנולב רמ

 ןילוב ,יקסנימ^ק בלסיבםס ;ןידנה

 תומוא ידימח ןױצל הדײװהש .,ךתעידיל איבהל זזםש יגגה
 הוא -״ ל״גל קינעהל 29• 11 *■66 בוימ התבישיב ,תמילזוה םלועה

 אובי רשאכו םא ,ץע תעיםנל וװבוז ם>י הילדמ ,.רתויב הובבה הרקוה
 •ץראב דוקיבל

 םע קר ,וגלןי? תורירגעה הועצמאב ליצמל דבעוי ןויצה
 .מײטמולפידח סיםזזיה ^ודיה

 בר דובבב
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 טציא ךױא םגה ,ןראי ערעטלע ערעײז ןיא טימ ײז ןפלעה ןוא טקאטנאק ןכעלװירב

 .זדנוא ןופ טשינראג הלילח ײז ןעגנאלראפ

 זיולב םגה ,טנאמרעד ןביוא ןיוש ךיא באה םיקידצ עכלעזא עקינײא ךאנ ןגעװ

 .ןרעװ ראװעג טנעקעג טשינ ךיא באה ענעי ןגעװ סרעיונעג ןוא רעמ לײװ ,בגא־ךרד

 םיטילפ ןוא םיךירש רעצינעמסיט
 ןשידײ ןקיראי־500 ןטלא ןופ זא ,טנאמרעד ןיוש ךיא באה טראװראפ ןײמ ןיא

 .ןבילבעג טשינ רכז ןײק זיא ץינעמסיט ןיא בושײ

 ? ץינעמסיט ןופ םיטילפו םידירש עטלבאראפ יוזא יד טימ ןעשעג זיא סאװ ןוא

 ? ןגארטראפ לרוג רעד ײז טאה ןטנעניטנאק עכלעװ ףיוא

 ךיז ראפ םײה שידײ עײנ א ןוא טעטסענעג ײז ןבאה דעדנעל עכלעװ ןיא

 ? טיובעגפוא

 ךרוד ,עקידנעמוק יד ןיא רעפטנע ןא ןעניפעג רענייל רעד טעװ םעד ףיוא

 .תומישר עטלעטשעגנעמאזוצ ,רימ

 לארשי״ץרא ןײק ןעװעג הלוע ןבאה סאװ ,םיבשות רעצינעמסיט
 תומחלמ־טלעוו עדייב ןשיווצ ןראי יד ןיא

 רעלדא יליװ .1

 (ןאמעעז) ריב הזיג .2

 רעדאב לואש .3

 דלעפנרעב עיצפעפ .4

 דלעפנרעב לראק ר״ד .5

 (גרעבסאל) קאטשניב עקניט .6

 (בארג עיטאמ) טרעלעג יכדרמ .7

 (ןאמסעטאג) ןאלאג המלש .8

 (ןאמסלעדוא) טרעלעג עינוז .9

 * סײװ יכדרמ .10

 *סײװ לאומש .11

 * (ןראק) סײװ עקלאס .12

 * (סײװ) ןאמטיל עשזור .13

 רעדאב־ןילביל הנח .14

 .רעטסיל ןתנ .15

 רעטסיל עיסיז .16

 * דלעפרעמ ףסױ .17

 * שירפ לשיפ .18

 רעשיפ והיחספ .19

 ״רעײפ קעזױ .20

 רעײפ עלזיג ר״ד .21

 רעײפ עינידיס .22

 (דלעפנרעב) סעקצאצ עיזור .23

 * ןראק בקעי .24

 •טשינ ןיוש ןבעל סאװ ןשטנעמ טנכײצאב ,ןעמענ יד ײב לדנרעטש סאד *
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 רעפנאק לואש .25

 (ןײטשנעבא) זארמאר עלעב .26

 * (רעגרעל) ץוש עינעג .27

 טײרטשי בײל .28

 רעלכײא יפעפ .29

 הלוע ןבאה סאװ רעצינעמסיט
 רעד ןאנ ועײעג

 המחלמ־טלעײ רעטיױוצ

 דנאלב המלש .1

 דנאלב עיצעפ .2

 * גרעבדלאג רעזײל .3

 גרעבדלאג לרעב .4

 (לעגנעטש) ןאמכײר עגײפ .5

 טוה לאומש .6

 רעבליז בקעי .7

 רעטסײל לדירפ .8

 (עשיג) ןאמטואל עראד .9

 (סינײרק) ץיװאקראמ עטיא .10

 ךורב ןופ רעטכאט יד) טעמענ .11

 (ןריװצ

 (קיציוב) ןײבשיפ לשיפ .12

 ןײבשיפ עיציק .13

 רעקילפ ןמלק .14

 (קוק> רעלײפ לחר .15

 רעשיפ קעזױ .16

 רעצײפ לארשי .17

 (ןוז סקילעז עיציא) ןײטשלקניפ .18

 *סיניירק עלאמ .19

 סינײרק עקראד .20

 * קוק לאומשי .21

 * (לםיש) קוק תידוהי .22

 םורק רעדנעם .23

 * קוק ולא .24

 קוק הרובד .25

 קוק בײל .26

 קוק ױנוב .27

 רעלעק ךורב .28

 רעלעק בײל .29

 רענאק .30

 ןיבור השמ .31

 (ןײבשיפ) רעבורטש עיצנח .32

 (רעגנילפיז) רעבורטש הרש .33

 (םש לעב ןופ) רעטכאט סלזײמ .34

 (ןריװצ ךורב ןופ רעטכאט) אריפש .35

 סינײרק אװע .36

 ןיא ןבעל סאװ ,רעצינעמסיט
 דנאברארנטאר

 רעטסוא השמ .1

 רענײװ סענאמ .2

 (רעלסאפ) רעטראט ־שריה .3

 (גרעבכײט) עפיל .4

 ןיז ײװצ סרעצײפ .5

 ןייבשייפ ךונעה .6

 רעסלעפ הנױ .7

 רעגארש בײל .8

 ןבילבראפ ןענעז סאװ ,רעצינעמסיט
 ןלױפ ןיא

 ןײבשיפ בקעי .1

 • ןייבשײפ עיצנימ .2

 רעסלעפ עראד .3
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 דנאלגנע ןיא רעצינעמסיט
 רעקילפ לדנעמ .1

 רעדנאר ןרהא .2

 ,רעצינעמסיט ענעבילבעג־ןבעל

 עקירעמא ױיק עטרעדנאװעגסיוא
 (ןאמטאר) םיובניריב לטיג היח .1

 (ןײבשיפ) רעצאייג שריה .2

 (רענײװ) רעצאלג עראד .3

 לארטשנטכיל שריה .4

 ןאמכיפ עטינ .5

 (ןאמכיפ ר״ד ןופ יורפ יד)

 (ןוז ס׳נתנ) רעקילפ ריאמ .6

 (גרעבנעגאװ) סינײרק עינעז .7

 (רעטארש) גרעבנטאר עיצנאנ .8

 (רעדאק) ץימנײטש עקנאפ .9

 םוטש קעלאד .10

 לארשי־ץרא ןײק הלוע זיא לשיפ םירפא

 םירפא ״עלאקשיפ״ יוזאיװ ,ןלײצרעד ךיוא אד ךיא ליװ ,תונורכז עגײמ ײרטעג

 .י״א ןײק ןעװעג הלוע 1922 ראי ןיא טא שירפ לשיפ

 עיצײל ןוא עלעדיא ,ןרעטלע ענײז ײב דיחי־ןב א ןעװעג זיא עלאקשיפ

 א ןיא טניוװעג ןבאה ײז .עילימאפ עקידובכב עמערא ןא ןעװעג זיא סאד .שירפ

 סאװ ,עקדוב א סעפע ןיא ןענאטשאב זיא ןגעמראפ קיצנײא רעײז .לביטש־רעלעק

 ןוא ,המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד תעב זיוה ןטנערבראפ םענופ ןבילבראפ ײז זיא

 סעלעדיא ןראװעג זיא סאװ ,עקדוב רעד ןיא .ןראװעג טיובעגפיוא טשינ רעמ זיא

 לסיבא ןוא דעםאװ־עדאס טפיוקראפ רע טאה ,ןרעטלע ענײז ךאנ השורי עקיצגײא

 עלעדיא טאה ,ונ ...הכרב קינײװ ןעװעג רעבא זיא םעלא םעד ןופ .הרוחס־קינלעצ

 ־טפיוה ןײז ןראװעג עקאט זיא סאד ןוא .ײרעזעלג טימ ןקיטפעשאב ןביוהעגנא ךיז

 ביוש רעטצאלפעג א וצ לבײש לקיטש א ןעװעקוטשוצ טפראדאב ץעמע טאה .הכאלמ

 ןלעטשנײרא טפראדאב ץעמע טאה ;ןעלאדיא וצ ןפארטעג רע טאה ,רעטצנעפ ןיא

 טאה םעלא םעד ןופ .ןעלאדיא ײב טכאמעג סע רע טאה ןרעטמאל א ןיא לבײש א

 טשינ םענײק ראפ לאמנײק רעבא ךיז טאה רע ...״ליומ םוצ זיב״ הסנרפ טאהעג רע

 ענײש עלא יװ ןעזעגסיוא תבש ןוא זיולק ןיא תיבה־לעב א ןעװעג זיא רע .טגאלקעג

 עלאקשיפ ןעװ .עטאפאק רענײש א ןיא ןוא פאק ןפיוא למײרטש א טימ ,םיתב־ילעב

 יד ןיא רעטאפ ןײז ןפלעהוצ ןביוהעגנא רע טאה ,ראי 15 ןראװעג טלא זיא

 ,ךעלטפאשלעזעג ןאט וצ סעפע ןגיוצעג ךיוא רעבא טאה םיא .ענײז ״ןטפעשעג״

 .טקנערקעג טאה סאװ ,טנגױ רעשיטסינױצ רעד וצ ןעילוטוצ ךיז ןביוהעגנא רע טאה
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 טפאכעג רעניארקוא יד םיא ןבאה 1919 ראי ןיא .טײקיטעט עװיםנעטניא ןא טאטש

 .טקנערקעג גנאל םעדכאנ טאה רע זא ,טעגרהעצ יוזא השעמ תעב ןוא טעברא וצ

 טלעװ רעד ןיא ןזאל ךיז ןוא ץינעמסיט ןזאלראפ וצ ןסאלשאב רע טאה טלאמעד ןיוש

 ןדערסיוא ךיז רע געלפ ,ןײאראפ ןשיטםינױצ ןיא ןפערט ךיז ןגעלפ רימ ןעװ .ןײרא

 וצ הלוע גנונפאה רעד טימ ןטסײרט םיא געלפ ךיא .רימ ראפ ץראה רעטיב ןײז
 .לארשי־ץרא ןײק ןײז

 רימ רע טאה (טשײנ ךיא קנעדעג גאט ןוא שדוח םעד יונעג) 1922 ראי ױא

 ־תדועת״ ןימ א סעפע ןוא טארטסיגאמ ןופ עױיז ןטנעמוקאד עלעיציפא עלא ןזיװעג

 זא ,גנוקיטעטשאב עכעלטפירש א רימ ןופ טגנאלראפ רע טאה השעמ תעב .״תוהז

 ,ךיא .ץינעמסיט ןיא ״לצרעה ראדאעט״ ןײאראפ ןשיטסינױצ ןיא רבח א זיא רע

 עלעקשיפ טאה םורא געט עקינײא ןיא .טליפרעד גנאלראפ ןײז באה ,ךיז טײטשראפ

 םיא ןופ ןרעה טשינ ראי א ךאנ .ראי 18—17 קידנעײז טלא ,ץינעמסיט טזאלראפ

 ןעימאב ךיז לעװ ךיא .לארשי־ץרא ןופ וױרב רעטשרע ןײז ןעמוקעגנא םעצולפ זיא

 עלאקשיפ טאה ץײנעמסיט ןופ .װירב םענופ טלאהניא םעד רוציקב ןבעגרעביא

 ןשיװצ ןטלאהעגפיוא ךיז רע טאה עינעמור ןיא .עינעמור ןײק ץענערג יד טלגומשעג

 ־טסאל א ףיוא טעברא סעפע ןעמוקאב טאה רע זיב ,ןכאװ עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ןדײ

 רע זיא ןטאנאמ ײרד .עניטסעלאפ ןײק ץנאטסנאק ןופ ןעמװושעג זיא סאװ ,ףיש

 טאה געװ ןפיוא .טרא ןטמיטשאב ןפיוא ןעמוקעגנא זיא יז זיב ףיש רעד ףיוא ןעװעג

 ןיא תורוהס ענעדישראפ ןעװעדאלנא ןוא ןעװעדאלסיוא םײב טעװעראהעג רעוױש רע

 ןעמאזוצ ,רע זיא ,טקנופ ןטמיטשאב םוצ ןעמוקעגנא זיא ףי־ש יד ןעװ .ןטראפ יד

 רע .טרעקעגקירוצ ט־שינ ךיז רעמ ןוא ףיש רעד ןופ פארא טײלםפײש ערעדנא טימ

 ןראװעג רע ױא יוזא ןוא ופי ןופ רעניוװנײא ע־שידײ יד ןשיװצ ןטלאהאבסיוא ךיז טאה

 ךיז ןגעװ טזאלעג רע טאה טײצ וצ טײצ ןופ .ץינעמסיט ןופ הלוע רעטשרע רעד

 עאה טיוט סרעטאפ ןכאנ .ןרעטלע ענײז ראפ עציטש־טלעג רענײלק א טימ ןרעה

 .לאר־שי־ץרא ןײק ךיז וצ טכארבעגפארא רעטומ ןײז רע

 ןגיוצעג ןוא ךאפ־עיפארגאטאפ סאד טנרעלעגכיוא ךיז רע טאה לארשי־ץרא ןיא

 ,הלוע ןא ןראװעג 1948 ראי ןיא ןיב ריא ןעװ .״םיה־תפש״ ןפיוא הנויח ןייז ןופרעד

 .פי־תב ןיא ״םיה־תפש״ ןפיוא טעברא ןײז ײב ןפארטעג עקאט םיא ךיא באה
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 ענעבילבעגנבעל יד ךאנ הרכזא עטשרע יד
 1947 ראי ןיא ןדיי רעצינעמסיט

 ןײק הטילפה־תיראד* רעצינעמסיט ןעמוק ןביוהעגנא ןבאה 1946 ראי ןיא

 ראי ןבלעז ןיא ןיב ךיא ךיוא .ןרעגאל־םיטילפ יד ןיא ןטלאהראפ ךיז ןוא דגאלשטײד

 ךיא טענאװ ןופ /׳םאק״ רעגאל־סגנאגכרוד ןיא ןטלאהראפ ךיז ,ןעמוקעגנא טראד

 ,רבח ןײמ ןפארטעג ךיא באה אד .ןעכנימ ןײק ןגארטעגרעביא רעטעפע ךיז באה

 טעטימאק־לארטנעצ ןשידײ ןופ ףליה רעד טימ ,עדײב ןבאה רימ .ה״ע םיטס־ סקאמ

 ןײק ןעמוקעגנא ןענעז עכלעװ ,ןדײ רעצינעמסיט ןכוז ןביוהעגנא ,ןעכנימ ןיא

 רעצינעמסיט 64 ןענופעגסיוא רימ ןבאה ןעגנוכוז עוױסנעטניא ךאנ .דנאל״־טײד

 ןדעי טימ .ןרעגאל־״ארנוא״ ענעדישראפ ןיא ןענופעג ךיז ןבאה עכלעװ ,ןדײ

 הרכזא רעטשרע רעד ףיוא ןטעבראפ ןוא טריטקאטנאק ךיז רימ ןבאה ײז ןופ םעגײא

 ןענעדראוצנײא טרינאלפ ןבאה רימ סאװ ,םירוהטו םישודק רעצינעמסיט יד דובכל

 הרכזא יד עקאט זיא ןימרעט ןטנאלפעג ןיא .1947 ילױ ןט־28 םעד ןעכנימ ןיא

 רעד ןיא טקילײטאב ךיז ןבאה סאװ ,ןדײ רעצינעמסיט 64 יד ןשיװצ .ןעמוקעגראפ

 ןופ לקינײא ןא ,ןעטאק שובײל ברה ,ןענופעג ךיוא ךיז טאה ,גנולמאזראפ־רעיורט

 ןיא תונבר־אסכ סאד טאהעג טײצ רענעי ןיא טאה סאװ ,ר״ומדא רעצינעמסיט

 רעגאל ןיא בר טלאמעד ןעװעג זיא סאװ ,ךילרע גילעז ׳ר בר רעד ךיוא ןוא ואכאד

 .ןײטשטוארט
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 (194ל ןעכגימ) ןדײ רעצינעמסיט ענעבילבעגנבעל ןופ ראפנעמאזוצ

 ,ןעטאק תינברה ,קוק (לעסיש) תידוהי ,רעטארש .נ ,ןאמטיור .ג .ח : סטכער ןופ ןציז
 יורפ סקאק עלע ,ןאעל עלעגנײ ריא ,טוה־דנאלב עקטאל ,דנאלב .פ

 ןוא ךילרע .ז ברה ,דנאלב .ש ,קוק .ש ,גרעבנעטור .ח ,םיובנריב : סטכער ןופ ןעײטש
 םיטש .מ ,קוק .ע ,טוה־ןאמכערפש ,רעטנאקאבמוא ,ןעטאק .ל ברה ,רעטכאט

 ןופ עטעװעטארעגפא יד ײב ןראװעג ןריובעג זיא סאװ ,דניק עטשרע סאד — טוה ןאעל
 (טוה־דנאלב) עקטאל ןוא (ןאמכערפש) לארשי ,םוניהג ןשיצאנ
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 האושה ףתרמ ןיא הבצמ א ןלעטש רעצינעמסיט יד
 םילשורי ןיא

 ןסאלשאב ל״ז ןראק בקעי רבח םענעזעװעג ןײמ טימ ,ךיא באה 1955 ראי ןיא

 םיורט רעזדנוא ןכעלקריװראפ םעניא עיגרענע ןוא טײצ ,חוכ רעזדנוא ןעמדיװ וצ

 רימ .םירוהטו םישודק רעצינעמסיט יד ןופ קנעדנא םעד לארשי ןיא ןקיבײאראפ וצ

 ןיא ןבעל סאװ ,ןדיי רעצינעמסיט יד ןופ ןעמענ עלא טכוזעגפיוא ןבאה עדײב

 ןאלפ א ןגאלשעגראפ ײז ןבאה רימ ןוא ,תוחפשמ 40 ךרע ןא ןופ לאצ א ןיא ,לארשי

 רעצינעמסיט ענעטינשראפ שיגארט ערעזדנוא ןופ ןורכזל הבצמ א ןלעטשוצפיוא

 ךיז ןוא ףור רעזדנוא ףיוא ןפורעגפא ףכית ךיז ןבאה ,םאנסיוא םוש ןא ,עלא .ןדײ

 ןקילײה ןקיזאד ןפיוא תואצוה עקיטיונ יד ןיא רעמענלײטנא סלא טרעײטשאב

 טרא ןטמיטשאב ןפיוא ןענאטשעג הבצמ יד ןיוש זיא 1956 ץרעמ שדוח ןיא .קעװצ

 העש ןוא גאט ןטמיטשאב םעניא .םילשורי ןיא האושה ףתרמ ןיא ״ןױצ־רה״ ןפיוא

 רעד ןיא .הבצמ רעד ןופ גנוליהטנא יד ןעמוקעגראפ טרא ןטנאמרעד ןפיוא זיא

 ־כײלג .טײלסדנאל רעצינעמסיט עלא טעמכ טקילײטאב ךיז ןבאה טײקכעלרעײפ

 ,הרכזא עטײװצ יד ןוא לארשי ןיא הרכזא עטשרע יד ןעמוקעגראפ זיא קיטײצ

 םכש המי ,סיצאנ עשטײד יד ךרוד רעטקיליטראפ שיגארט יוזא רעזדנוא דובכל

 .ץינעמסיט ןיא הליהק רעשידײ ,םרכװ

 מ^לוע ^ רכזל
 נוריהק ונריע ייעוךןליג

 < זױחרזימה
 האושוי תונשב ופפני^

 פיגץבהגח 4יוע
 -יעײמ־י ןנד״דזועו

 יחיבי^ל ,נו
 ץדמסיס יאצײ
 זװץופתבו *ואריעיב

 תונברקײצאנ רעצינעמסיט יד רכזל ,םילשורי ןיא ןױצ־רה ןפיוא הבצמ קנעדנא יד
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 ביבא־לת ןיא (1972) הרכזא רעד ףיוא
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 תױשעמ רעצינעמסיט

 טפאכעגפיוא ךיא באה רעטעפש ךיוא ןוא ןעװעג דניק ןײלק א ךאנ ןיב ךיא ןעװ

 טאטש ןיא ןוא םישרדמ־יתב יד ןיא ןלײצרעד געלפ׳מ סאװ ,תױשעמ ענעדישראפ

 .ןלײצרעד אד ,ןדײ רעצינעמסיט יד ןופ ןורגזל ,ךיא ליװ ײז ןופ עקינײא .ללכב

 זיוה סניבר םעד רעביאנגעקטנא פלצ א
 .ץינעמסיט ןיא טצעזאב ךיז טאה ,ל״צז ןעטאק קחצי ׳ר ,יבר רעדארב רעד

 .רענעמרא ןכײר א ײב טפיוקעגפא טאה רע סאװ ,זױה ןגײא ןא ןיא רע טאה טנױװעג

 ןענופעג ךיז טאה םאװ ,ןטראג־טכורפ א טימ זיוה קידתובחר ןײש א ןעװעג זיא סאד

 טאה םינכש עכעלטםירק עלא ײב .לעדניר ,לכײט םײב טראה ,סאג־ןאב רעד ףיוא

 ןיבר םעד ןאטוצפא טדערעגנעמאזוצ ךיז ןבאה ײז .האנק סיורג ןפורעגסיורא סאד

 ןופ טײװ ןעװעג טשינ ךיוא ןעגעז סאװ ,םיחלג ןופ ףליה רעד טימ .לציפש א סעפע

 טימ ,טלעטשעגפױא זיוה סניבר םעד רעביאנגעק ײז ןבאה ,ןיבר םוצ האנש־האנק

 ענרעזײא טימ טמיוצעגמורא םיא ןוא םלצ א ,עינאמערעצ רעזעיגילער רעסיורג

 וצ ןטעבראפ רע טאה .בלה־תורבש סיורג טאהעג ןופרעד טאה יבר רעד .ןטעכאטש

 ךיז רע טאה םיא ראפ ,ןרעטשנגראמ עלעבײל ,הליהקה־שאר ןקיטלאמעד םעד ךיז

 ־ברוקמ״ סלא ,רע זא קידנביולג ,ףליה ןײז ןטעבעג ןוא ץראה׳ס טדערעגסױא

 ,טסװועג טוג ץנאג רעבא טאה הליהקה־שאר רעד .ןפלעה ןענעק םיא טעװ ,״תוכלמל

 רעביראד טאה רע .ןריפוצסיוא ךעלגעממוא זיא ,טגנאלראפ יבר רעד סאװ סאד זא

 לאז רע ןיבר םעד ןטארעג (דײ רעטרילימיסא ןא ןעװעג זיא רע) עינאריא טימ

 .רעטסױלק ןופ רעיוט ןפיוא הזוזמ א ןפאלקנא ןוא חלג םעד לציפש א ןאטפא ךיוא

 תורבקה תיב רעטלא רעד ןוא ןאפ יקכעיל ועד
 ןא ןעװעג ץינעמסיט ןיא זיא ןעװעג טשינ טלעװ רעד ףיוא ךאנ ןיב ךיא ןעװ

 ןקיזאד ןופ תונכשב .ןראװעג טצונעגסיוא טשינ ןיוש זיא סאװ ,תורבקה־תיב טלא

 ןעמאנוצ א טאהעג טאה סאװ ,רכילאטס רעכעלטסירק רעכײר א טניוװעג טאה טרא

 א ץאלפ ןײז ףיוא ןעיוב ןביוהעגנא טאה רע .(ץירפ רעטכײל רעד) ״ןאפ יקכעיל״

 טנעמאדנופ םוצ רענײטש עקראטש טפראדאב טאה רע רעכלעװ וצ ,עדייבעג עײנ

 ןיא ? םלוע־תיב ןשידײ ןפיוא יװ ,רענײטש ערעקיליב ןעמ טגירק װו זיא .זיוה םענופ

 טיולפ םענרעצליה ןכרוד ןעמוקאבנײרא ןוז ןײז טימ ךיז רע טאה ןעניגאב ןסיװעג א

 רע טאה ,הבצמ עטשרע יד ןעמונעגנא טאה רע ראנ יװ .םלוע־תיב ןופ חטש ןפיוא
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 ןוז רעד .ןכײלגסױא טנעקעג טשינ דיז ןוא םירבא עלא ןיא טײקפײטש א טליסרעד

 םאד ,רעטאפ םעד ןפלעהםיורא ןעמוק לאז׳מ החפשמ עצנאג יד ןרימראלא קעװא זיא

 ןופ .ןפלאהעג טשינ רעבא ןבאה ןעגנוגנערטשנא עלא ערעײז .ןעשעג ףכית זיא

 ןײז ללחמ ראפ טאג ןשידײ ןופ ףארטש א זיא סאד זא ,ןענאטשראפ עלא ןבאה םעד

 טדעהעגסיוא ייז טאה בר רעד .ףליה ךאנ בר םוצ ןפאלעג ןענעז ייז .םלוע־תיב סאד

 רעד ײב ןוא םלוע תיב ןפיוא ײז טימ קעװא ,ןדײ ןינמ א ךיז טימ ןעמונעג ףוסל ןוא

 רעד .״ןאפ יקכעיל״ םעד ןופ דניז יד ראפ הליחמ ןטעבעג הבצמ רעטעדנעטשעג

 ־עגוצ רע טאה ,הטרח ןופ קורדסיוא סלא ןוא ןראװעג טעװעטארעגפא1 זיא רעקידניז

 .ןעװעג םײקמ סע טאה רע .לוש רעסיורג רעד ראפ קנעב עײנ ןעקנעש וצ טגאז

 טאשש רעד ןופ רוביג רעד
 ןדײ־טשינ ןוא ןדײ .רוביג סלא טאטש ןיא טנאקאב ןעװעג זיא קוק ןרהא

 ןיא ...ןדײמסיוא םיא ןגעלפ ןראדנאשז וליפא .תומ־תמיא ןרעטיצ םיא ראפ ןגעלפ

 ,ןטפירשראפ יד ןעװעג ןענעז סע יװ רעמ ראי ײװצ טימ טנידעג רע טאה רעטילימ

 ראפרעד ןעמוקאב ,ריציפא ןא ןפירגעגנא טאה רע .הרובג ןײז בילוצ עקאט סאד ןיא

 ײװצ טימ ןראװעג טרעגנעלראפ טסניד־רעטילימ ןײז זיא רעביראד .הסיפת ראי ײװצ

 ךרוד טריפעג םיא ןבאה ןעמראדנאשז ײװצ ןעװ ,טנעמאמ א קנעדעג ךיא .ראי

 ןײא זא ןעמ טאה טגאזעג .טנעה יד ףױא ןטײק ןיא םענעסאלעשעג א טאטש רעד

 ןענעז טנעה ענײז ןעװ וליפא ,ןריפ וצ םיא טגאװעג טשינ טלאװ םראדנאשז

 ןופ טשרעהאב ןעװעג ךיוא רעבא זיא רוביג רעקיזאד רעד טא .ןטײק ןיא ןסאלשעג

 יד .סאג ןיא ןעײרד ךיז טלאװעג טשינ ןײלא רע טאה טכאנײב .דהפ ןסיװעג א

 םײב קנעש א ןיא ןקיטעפשראפ ךיז געלפ רע ןעװ .ןקארשעג םיא טאה שינרעטצניפ

 .םײהא ןטײלגאב םיא לאז׳מ ןטעב דימת רע געלפ ,ליפש־ןטראק םײב רעדא ןרוכיש

 וצ ןײרא רע זיא ,ןענופעג ט־שינ רעטײלגאב ןײק טאה רע זא ,לאפ א ןעװעג

 לאז רע ןטעבעג ןוא קנעש ןופ תונכשב טניוװעג טאה סאװ ,רעדײנש עלעקנאפ

 סשינ רע טעװ ןײלא זא ,טניימ רע ןוא רוכיש זיא רע לײװ ,םייהא ןטײלגאב םיא

 פאכ א טאה ןרהא .ןעמוק־ןגעקטגא טלאװעג טשינ השקב ןײז טאה עלעקנאפ .ןפערט

 םיא טימ סיורא ,לסקא ןפיוא ןפראװעגפױרא םיא ,טנאה ןײא טימ ןעלעקנאפ ןאטעג

 ןײז ןופ יעװש רעד ײב .םײה רענעגײא ןײז זיב ןגארטעג םיא יוזא ןוא סאג ןיא

 ןבאה טםליװ וד ביוא״ :טגאזעגנא ןוא לסקא ןופ טזאלעגפארא םיא רע טאה ביטש

 סאד זיא דוס ןייק .״ןאט טשינ ספיפ ןײק םעד ןגעװ לאמנייק וטסלאז ,רענײב עצנאג

 -בײװ סעלעקנאפ ןופ ״דלוש״ יד ןעװעג ןיוש זיא סאד ןוא ,ןבילבראפ טשינ ךאד

143 



 רעשזרוס המוט

 םײה לטיפאק ןײמ

 םײה דטיפא,ר ןײצ רי־:א ןןיײ ךיא רעטעדב

 ,ןײג דטעטב• ן־ײביא ,פאזגכאל ױזא ,ךימ זאד ץא

 ןעניגאב א ןיא ,.ואיגראפ רעימוז א ןיא

 .ןעמוךעגפיוא ךאדש ןופ זיא דםעטצ׳ םאד רעדײא ■ןא:

 דפענ ןעיודכ ןיא טדיהעגנײא

 ,לטעטש ןיידן? ןיימ ךאנ טפאדט׳ ,טדטירד

 ,ןעדמוט טינ ראנ ךײא טעב׳כ ,אט׳

 .ןעלמירד רעטײװ ,ךײא טעב׳כ ,ייז טזאל

 ,־אדט• ןופ ןעלכיימט• רעדניק ןלאז

 ,עפיז ןופ ,תומולח ןופ ןםינעג

 ־אדטט• יד ןכוזראפ ןזייװאב ןלעװ ייז

 .עסואימ ןוא עטכעלטי ןטיטנעמ ןופ

 טרעלךעגוצ רעכיז ןבעל םאד ןיוש טאה׳ס

 ,רעדנוזאב פעדעי ראפ זירפרױם א

 ,טרעשאב לרוג ןײז פעדעי ראפ ןיוש טאה סע

 .רעד״ײר עקידלמירד עלא יד טא ראפ

 טכארטראפ רעטײוו יוזא זיירפט* ךיא

 ,ךעלסעג ןיא ןפאג עךיטײז ךרוד

 טכארפ א ןײז טנעךעג ןבעל סאד ךאד טלאװ׳פ

 .ךעלפעה יוזא ,סואימ יוזא — ךום םוצ ןוא
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 ,רעױלב א למיה א ,ןעמולכ טימ ןטײב

 טיורב טימ רעדלעפ ,ןטבדרפ טימ רעדעם

 רעױרט ןיא זיא מליהעג ץלא יוזא ךאד

 .טיוט טימ טעײװ םורא ץלא ןופ ןוא

 ,ראמשא? רעד ,רעװא ,לסײרט א גנילצולפ ןוא

 ,ראל,ר ךיוא דיא כאד ןגױא יד טנפעעג

 ,ראפעג ןםיורג ןיא טנאמרעד ךיז באד׳כ

 .ראװ רער ןיא זיא ,ןעװעג סאװ ץלא ןוא

 .אטשינ רענײ,ר רעמ ןיוש ךאד זיא סע

 ,ךיור ןוא רעײפ טימ ,רעװא ץלא

 ? אד רעהא וטםמוק יװ ,רענײא שטנעמ

 ? דוכ םעד וטסאד טפעשעג ןענאװ ןופ

 ןײמש רעדעי װו ,תוברזד רעביא ןזײרפש

 ןרערט ןוא טולב טימ זיא טפאזעגנא

 ןיױועג ןוא רעמאי ןופ ןסירעצ טסרעװ ןעװ וליפא ןוא

 .ןרעװ טשינ שרעדנא סאד ןיוש טעוו

 ןגיװשראפ ןדא טמוטשראפ ,ריבײא ךיוא

 ,רעדניק ןופ רעטכעלעג עקידנעגנילק סאד

 ןגיװראפ טטײנ רעמ סעמאמ עט׳ידיי ןיוטי ןלעוו אד

 .רעדנװד ןוא דנאלרעביוצ ןופ רעדיל מימ

 ןליפש טט־ינ ךעלרעדניק עשידײ ןלעװ סע

 ךעלפינ ןיא ,שינעטלעהאב זיא רעמ

 ןליטי ןוא שרדמה־תיב ןופ טנעװ יד רעטניד

 .ךעלפיפ יד טימ ןפיטט* טט״ינ רעמ ןוא
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 ןפױל יטשינ ןױזע רעמ ןרעױ םיתילט טימ ןדײ

 ,ןינמ א ןפאכ ןעניגאב טימ

 ןפיוקראפ ןוא ןפיו־י ןזײװאב וצ ידפ

 •וינע ןא ןדײרמורא םנוס רעדא

 לאמנײק ןגארטרעד טשינ רעמ ןױש דיז טעװ פע

 רעטצנעפ םענעפא ןא דיײ לוש ןופ

 .״לארשי ינב לא זושמ רכדיו״ :ןוגינ רעקידבוט־םױ רעד

 .רעטסנעש רעד ,רעקיבײא רעד ןוגינ דעד

 ןדײ עקיצראה עריא טימ ,לטעטש ןי־זכ טקעמעגפא

 טײק רענעגיוצעג נװרוד רעקילדנעצ ןופ

 .ןדירפוצ ךיז טכעלעג ,שילידיא — םערא

 .דײרפ רעקיצראה טימ תוחמש ,תונותח

 ״זיע־ןג״־רעדניק ןײמ ,ץראה ןײמ ,לטעטש

 ,ןדנובעג םעדעפ רעטנזיוט טימ דימ טסאה

 ,ןדײש וצ דיז ריד טימ דנאטטדנוא משינ זיב׳כ

 .ןדנװו עטלײהראפ טשינ טסקעװרעד פאװ ץארט
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 ץ׳נמסיו;
 הדמשוהש תידוהי הליהק לש הרבק לע הבצמ

 :רידההו דביע ,רמוח ףסא

 דנולב המלש





 המדקה

 יתדלונ (1897 רבמצד 5) הנש 76־כ ינפל .יתדלומ ריע איה ץינמסיט
 הניחבמ יתחתפתהו יתדמל םש ,ירוענו יתודלי ימי ילע ורבע םש ,הב
 םשמ .הלכלכהו רוביצה ייחב ,יתורגבב ,קלח יתלטנ ץינמסיטב .תינחור

 .םימוגע םגו םיזילע ,םיבר תונורכז יתא יתאבה

 יתיארו ץינמסיטל יתרזח רשאב ,1944 תנשב לודגה וננברוח ירחא
 ,הנש תואמ שמחכ הב םייק היהש ידוהיה בושײל רכז הב רתונ אל יכ

 י הרכז דבאי לבל ,וז תידוהי הליהקל די םיקי ימ : הלאשה יב הררועתה
 ץינמסיטב זא ראשיהל .ןויערה ןמ ררחתשהל יתיצר אלו יתלוכי אל זאמ
 לכ לש וײחל וברא םיניארקואה ״םיצבורדנאב״הש םושמ יתלוכי אל
 ףוסאל יתפיאש לע רתװל יתצלאנ ןכלו םהיניע דגנל עיפוהש ידוהי
 הליחת ,םשמ יתטלמנו ץינמסיטב תידוהיה הליהקה תודלותל רמוח

 ןאכ קר .לארשיל 1948־ב יתילע םשמו הינמרגל ןכ ירחאו ןילופל
 ריעה ידירשמ .ץינמסיט לש ״רוכזי רפס״ תריציב קוסעל יתלחתה
 .הנש 70 הזמ ץינמסיט תא ינא רכוז .םהבש שישקה ינא ,ץראב םייחה

 ריעה שאר ןגס תא ,הלש ״ריעה ינפ״ תא ,הידמלמו הירדח תא ינרכוז
 ימי תקוצמ תא ינא רכוז .םהישארו םיינויצה םינוגראה תא ,ידוהיה
 וללה תונורכזה לכ תא .םיזילעה היגחו היתותבש תאו הלש ןילוחה

 .םיאבה תורודל רפסל ינא רמוא

 לע רפסא ,ןאכ ץינמסיט ישנא לכב ןקזה ,ינא אל םא ימ יכ
 ינפל םינורחאה םירושעה תעבראב יתדלומ ריע ידוהי לש םהייח
 ,הירומו הימכח ידימלת ,הינדמלו הינבר תא רוכזי ימ ? יגארטה םצק

 יץינמסיט ידוהי תויוכזלו קדצל םימחול ,תוכאלמ ילעבו םירחוס
 ,ינממ הפרה אל ץינמסיט תליהק לע רוכזי רפס תביתכ ןויער
 לעמ םגו יתונורשכלו יתוחוכל לעמ איה וז הכאלמ יכ יתוניבה םלוא
 ועיגה ןקלחבש ,תוחפשמ 40־כ תויח ,לארשיב ןאכ .תיפסכה יתלוכיל
 ןבור תונורחאה הלאמ .הירחא ןקלחבו הינשה םלועה תמחלמ ינפל
 יכ ,רשק םוש יל ןיא הקירמאב ץינמסיט ידוהי םע .היסורמ וטלמנ
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 תודחאתה״ םשל ץוחמו ישילשהו ינשה רודה ינב םה ,םהמ זוחא 90־כ
 .הרבעו ץינמסיטל שגר לכ םבלב ורמש אל ״ץינמסיט ידוהי

 ףוסיאב ליחתהל ל״ז ןרוק בקעי ידידיו ינא ,רמוא ונרמג ןכ לע
 הדובעה תישארב רבכ רטפנ אוה ברה ירעצל ךא ,רוכזי רפסל רמוח

 .הכאלמה לע יתרתיו אל ןכ יפ לע ףאו .ידבל יתראשנו

 בלב ימצע תא ינא לאוש ץינמסיט לע בותכל ליחתמ ינא רשאכו
 היהי םאה ז תיארחא הכ המישמ ימצע לע לוטיל יל רתומה : טבצנ
 יץינמסיטב תידוהיה הליהקה ײחבש םיטביהה לכ תא ראתל יחוכב
 תקוצמ תא יולגבו רתסב ודעסש היבידנ ,הינקסע לכ תא רוכזא םאה
 תונכשמל הנומאו הרות ואיבהש הלא לכ תא תונמל אובאה י היינע
 י הבש ןבר תיב לש תוקונית לש םתמשנ בצעל תנמ לע הבש לארשי
 המב יתשמתשה .ריעה לש היתוינומדק תא רוקחל יתלוכיב יא
 םהבש םינוקיסקלו םײמוי םינותע ,תע יבתכ ,םירפס :יתושרל דמעש
 יתושרב יכ יל ררבתנ רשאכו .ינא ינורכז םג ןבומכו ץינמסיט לע בתכנ
 לעו ץינמסיטב םישיא לע יפארגויבו ירוטסיה רמוח לש הדבכנ תומכ
 ימולח תמשגה תא רתוי תוחדל אל בוש יתטלחה ,המצע ץינמסיט
 דבלב יעצמאבו יתוחוכב הז רוכזי רפס רואל איצוהלו בותכלו זעונה

 .רתויב העונצ תינבתב םג ולו

 ־סיטב ידוהיה בושייה תודלותל המורתכ הז רפס שמשיש יתרטמ
 .ותדלומב לארשי תמוקתלו תיללכהו תידוהיה תוברתל ,ץינמ

 תדמשה לש תיגארטה הפוקתל ינא שידקמ תדחוימ בל תמושת
 שמתשא ןכלו תולפא םינש ןתואב םש יתייה אל תישיא .ץינמסיט ידוהי

 .םהל השודקה יתבוח תא ,המ תדימב אלמל הװקמ ינאו תויודעב

 ידיב עייסש ימ לכל יתדות תא איבהל ינא שקבמ וז תונמדזהב
 ,ןײבשיפ לקנעי ידידיל ינא הדומ דוחיב .םהיתונורכזבו תויודעב ,רמוחב

 תודוא לע םיירוטסיה םיכמסמ יל חלש םשמו השראווב תעכ ררוגתמה
 ול העיגמ ןכו השראו לש תימואלה הירפסב אצמ םתואש ,ץינמסיט

 .םשמ יל חלשש םײשיאה ויתונורכז לע תדחוימ הדות

 ינב לש םיינומלאה םהירבקל חצנ תבצמ הז רוכזי רפס אהי
 םהילע ופחרי .םשה־שודיק לע ופסנש םירוהטהו םישודקה ,ץינמסיט
 .ץינמסיט ידוהי לש םהידירש יפמ ״םותי־שידק״כ הז רפס תויתוא

 דנולב המלש
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 ץינמסיט לש היתױנומדק

 ריכהל דואמ בושח ,רבעב ץינמסיטב םידוהיה ײח לע גשומ לבקל תנמ לע

 .םימודקה הימיב ריעה תודלות תא

 לש םיקיתע םיכמסמב .ריעה תברקב רבעש ,ץינמסיט לחנמ חקלנ ריעה םש

 .ץינמסיט לחנ רוריבב רכזנ ,יקצוטופ בקעי לש ותומ רחאל ץינמסיט תזוחא ישרױ

 ריעה םש יכ ןײצמ (68 ׳מע) ״אדירולפ איםור״ ורפסב יקסלוקא ןועמש רמוכה םג

 ־סינאטס תברקב ,רבעשל היצילגב — המוקמ .הב םרזש להנה םש לע ארקנ

 הנורװ :םילחנ ינש םיצוח ריעה תא .ײמולוקלו בוקטרו׳צל םיכרדה תמוצב ,בובאל

 ןהו היבשותל ןה ,ץינמסיטב ובתכנש םיבר ןיטגב םירכזגה תומש ,הבמירטסו

 בותכל היה רוסא הכלהה יפלו םימרוז םילחנ ױה אל ןהבש ,תורחא םירע יבשותל

 .טג ןהב

 םרט םױה דע .רחסמ לש זכרמכ ץינמסיט העדונ רבכ םיקיתע םינמזב דוע

 רבכ ץינמסיטש הדבוע ךא ,הדוסיי לש קיודמה ךיראתה תא םינױרוטסיהה ועבק

 םינמראה ץינמסיטב ובשײתה 1062 תנשב יכ עודי .א״יה האמב תמײק התיה

 הירוטסיה) ״םיניםורה תודלות״ ורפסב ריכזמ יקסװאשראה ןױרוטסיהה .םיגושארה

 רימידאלו) הקרימאדאלאװ ךיסנה ץינמסיטל דיצל אב 1145 תנשב יכ (48 ׳מע ,יסיר

 הכײתשה ץינמסיט רשאכ ,1448 תנשמ םײק ץינמםיט לש טרופמ רואית .(ןושארה

 םג וז הרטמלו ריעה תוחתפתהל תובר םרתש ,ינולגאיה רימי׳זאק ,ןילופ ךלמל

 ריעל םג הכפה ןמזב ובו ריעה הבחרתה זאמ ןכאו .לודג ףסכ םױס הל קינעה

 .הרוצב

 תופיגמו תופירש ,תופקתה

 איה םלוא ,התוא ופרשו ריעה תא םיכאלװהו םיקרותה ופקת 1513 תנשב

 ולפנתה בוש 1540 תנשב .הנורװ לחנ לש וקיפאב היתוסירהמ הרהמ דע התנבנ

 דנומגיז ךלמה התוא ררחש ,המקשל תנמ לע .בוש התוא ופרשו םיכאלװה הילע

 םיקרותה ולפנתה בוש ז״יה האמה תישארב .םינש עברא ךשמל םיםממ ןושארה

 ררחשל וצ ישילשה דנומגיז איצוה 1618 לירפאב 14־ב .התוא ופרשו ריעה לע

 ,הצניטוקימ :,דביבסה ירפכ תא םג התאו םינש 4 לש הפוקתל םיסממ ריעה תא
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 םמקשל תנמ לע ,הצבוקרמו הצבובולק ,קגײזדוטס ,יר׳צײפדופ ,ה׳זולדופ ,קינראהוא

 — יקצוטופ בקעי ףארגה תנמלא לש התולדתשהל תודוה עריא רבדה .שדחמ

 .ץינמסיט זא תכיײש התיה הלש ,הקצוטופ הגיװדאי

 וכילוהו התוא ופרש ,התוא וזזב ,ריעה תא םיראטאטה ופקת 1640 תנשב

 הקלחב שדחמ תונביהל ריעה הלחה וז הפוקת ירחא .היסולכואמ תובבר שולשכ םתא

 לחנבו המוח ףקומ היהש רצבמ םש םקוה ,(גוא יצע) ״יפיל״ הנוכש ימורדה

 ,ונמױב םשר ,1672 תנשב ץינמסיט תא םודרו ךירלוא רקיב רשאכ .הבמורטסה

 ןייצמ םג אוה .רבכ תוררופתמה תומוח תפקומ ״דנטק הרײע איה ץינמסיט יכ

 תאז תמועלו דחא ידוהי תסנכ תיב אל ףא ןיא ךא תױסנכ יתש ריעב שי יכ

 רפסמב םידוהי זא וררוגתה ץינמסיטב יכ רבתסמ ןאכמ .םײנש םנשי ׳ץא׳צובב

 .םיוסמ

 ופרש ,םיראטאטהו םיקרותה ץינמסיט לע ולפנתה בוש 1675 רבוטקואב 2־ב

 רצבמה .יבשב וכילוה םיראשנה תאו היבשותמ םיבר וגרה ״דקלחב ריעה תא

 ן־לופ ךלמ ץינמסיטב ההש 1686 תנשב .שדחמ ונבנ אל בוש םירחא םיבר םיתבו

 ע״ההלמ ינפל דוע םײק היהש) ״יקסנאפ״ תיבב ררוגתה אוה .יקסײבוס ןאי

 לש — המחלמה ירחאו ל״ז ךוברבא המלש ׳ר לש ותולעבב היהו הנושארה

 (ל״ז רגאה ףסױ ׳ר ץינמסיט לש הבר לשו ל״ז רשיפ המלש ׳ר הליהקה גיצנ

 .ץמולט י״ע הקםיזרובאט רפכב דדוגתהש ואבצל הכיחו

 יכ קר עודי .עודי אל םיקצוטופה לש םתולעבל ץינמסיט הרבע דציכ

 דנומגיז ,ןילופ ךלמ תאמ 1513 תנשב תושר ולביק הבאינופמ בקעיו רוגרג םיחאה

 ריעל הסינכהש הלגע לכ רובע סכמ תובגל ןכו ץינמסיטב םידירי ןוגראל ,ןושארה

 :ץינמסיט תביבסבש םירפכה םג םיכײש ױה יקצוטופ ינבל .תורוחס וא םישנא

 ־ושלוא ״דקבוקרױ ,הינאבולימ ,הקבו׳זדאלאק ,הצינוצלװ ,הצזולונריצ ,יקינצינשפ

 ״ד׳זולדופ ״דצבובולק ״דציהאלאפ ״דינירטסוא ״דצניטוקימ ,יר׳צײפדופ ״דצינ

 תמחלמ ינפל םהב וררוגתה ןכש וללה םירפכה לכ תא ינא ריכזמ — הקבוקױמאח

 יאלוקימ ,יקצוטופ תיבל ןושארה .תױדוהי תוחפשמ הירחא םגו הנױשארה םלועה

 .םינאקינימודה םיריזנה רובע המורת 1630 תנשב ביצקה ,בוקארקמ ןזורה ,יקצוטופ

 ושוכר תא .םישרױ ילב 1672־ב תמש ,בקעי ונב ושוכר תא להינ ,ותומ ירחא

 היהש ,ינאצורוהובמ קינימודו לופוזימ יקצוטופ יאלוקימ ,ױחא ינש םהיניב וקליח

 .ץעמ היסנכ םרובע הנבו םינמרא ןאכל איבה אוה .ץינמסיט לש הילעב םג זא

 םגיש םירפסמ ױה יכ ינרכוז .(םיגיארקוא) םיניסורה רובע הנב הינש היסנכ

 היצנאטסנוק תנזורה הביצקה 1689 תנשב .תסנכ־תיב יקצוטופ הנב םידוהיל
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 ױה םתואש ,םיסממ ותדע־ינב תא הרטפו ינמראה רמוכל תרוכשמ היאקצוטופ

 זא התיהש תואקסרוב תײשעת ץינמסיטב ומיקה םינמראה .םתרצותמ םימל־שמ

 ןמז ותוא •הזה םױה דע רבדה ראשנ ךכו היסולכואה רובע ינױח הסנרפ ףנע

 דבלב תוחפשמ שולש 1939 תנשב ודרש ןהמש ,תוחפשמ 300־כ םינמראה ונמ

 .תינלופה היסולכואב ןמזה תצורמב וללובתה רתיה לכו

 ךכ לע תודע .ז״טה האמב רבכ ץינמסיטב םידוהי ױה יתרכזה רבכשי יפכ

 תוקיתעה תובצמה יפל .ריעה לש הזכרמב אצמנש קיתעה ןימלעה תיב אוה

 תורבק לע תודמוע ןה יכ וחינה ,ןמוקימ יפלו ןהילע הרמש תידוהיה הליהקהש

 ירוטסיהה טוטיטסניאה לש ןיטלױבב .הנש 350—300 ךרעב םילודגה םיקידצה

 ךלמה שדחמ ר־שיא היפל ,הדועת הירכזוה ,(1968 אשראװ) 72 ףד 67 ׳סמ ידוהיה

 ,יעיברה באלסידאלװ ךלמה לש ותמכסה תא ,1661 ילױב 21 םױב /זײמי׳זאק ןאי

 ,ףסונ טגמוקוד) .ראב ריעב תיב תונקל ״יקסױ״ םשב ץינמסיטמ ידוהיל תרשאמה

 1772 תנ־שב יכ עדונ תױרוטסיה תודועתמ .(ץינמסיטב םידוהי ורג 16־ה האמבש

 .(רעװרב .י •או ןאבלאב .מ ר״ד) הבו־שח תיארק הליהק ץינמסיטב התיה

 תופיגמו תופירש /זוש ישעמ דועו

 .םיקרותב המחלמל םײסור םילײח ןײנמסיט תא ורבע 1739—1738 םינ־שה ןיב

 .םײדוהיה םיסולכואה ךכמ ולבס אליממו ריעה תא וזזב םה

 .זא ףרשנ הזכרמבש רצבמה םגו הלודג הפירש ריעב הצרפ 1764 ילױב

 ורבעל םג הרבע הפירשה .ץמולט רשג לש ורבעמ הפירש הצרפ 1822 רבוטקואב

 .תובהלב ולכוא באלסיגאטס רװרפבו (ץאלפגניר) תעבטה רככב םיתבה לכו ינ־שה

 רבכש ירהא ל״נה רככה לכ תא בוש הדימשהש הפירש הצרפ בוש 1865 תנשב

 תױסנכ יתשו לודגה תסנכה־תיב םג ולבס תאזה הפירישה ןמ .־שדחמ םקו־ש

 הלודג הפיר־ש 1868־ב בו־ש הצרפ ,היקזנ תא ןקתל וקיפסה םרטב דועו תױרצונ

 היתובהלבו 1882 תנשב םג הצרפ הלודג הפיר־ש .ריעה יתב לכמ זוהא 40 הלכיא־ש

 ־תיב םגו ־שדהמ הנבנ רבכ־ש לודגה תסנכה תיב םג ,םיבר םיתב דבלמ ,ופר־שנ

 47־ו םיבר םיתב הדימשהו ץינמסיט תא הפיר־ש הדקפ בו־ש 1897 תנ־שב .־שרדמה

 .םיק־שמ

 ריטמה־ש ןנע־רב־ש ל־שב רצונ אוה .1894 תנ־שב ץינמסיט העדי לודג ןופט־ש

 ףאו םיקשמו םיבר םיתב ובירחה ,בר ־שוכר ועלב םימה .םל־ש עוב־ש ך־שמב

 ריעה תא ליצהש ,ירטסוא םירפח ןױלטב זא ־שה הרזעל .םדא תונברק ומרג

153 



 ץ י נ פ ס י ט

 ,הרילוכ תפיגמ הצרפ ןופטשה תובקעב .םרגיהל היה לולעש לודג רתױ דוע ןוסאמ

 .ףטו םישנ ,םישנא האמ הב ופסנו םימימת תועובש השש הכשמנש

 29־ב לשמל ךכ •תופיגממ ץינמםיט תיסולכוא הלבם ןכ יגפלש םינשב םג

 םתומל המרגו 1771 ראונאי ףוס דע הכשמנש ,הרילוכ תפיגמ הצרפ 1770 ילױב

 ,םואל לכמ המכ רורב אל ,(םינמראו םיניסור ,םידוהי ,םינלופ) םישנא 728 לש

 הרילוכ תפיגמ הללותשה 1831 תנשב .שיא 36 ותמ םינמראהמ יכ עודי ךא

 תפיגמ .(םירצונו םידוהי) תונברק 40 דע 20־מ םױ םױ הליפהו בר ןמז הכשמנש

 וזמ תונברק רתױ דוע העלבש 1848 ילױב 22־ב הצרפ רתױב תנכוסמ הריליכ

 .הל המדקש

 ןילופ לש הצושארה התקולח ירחא ץינמסיט

 ףלא 150 היצילג התנמ ,1772 תנשב ןילופ לש הנושארה התקולח ירחא

 ךותמ תושפנ ףלא 333 הב תידוהיה היסולכואה התנמ רבכ 1850 תנשב .םידוהי

 ,היצילג ידוהי יכ רורב ןאכמ .הירטסוא לכב שפנ ףלא 476 לש תידוהי היסולכוא

 יהטש לכב רכינ םוקמ וספת ,תירטפואה תורסיקה יהרזאל וכפה הקולחה זאמש

 .טעמב קר הנתשה ילכלכהו יתרבחה םבצמ םלוא .הירטסוא תודהי לש םײחה

 אבהל םג .ושכע םג םפקותב וראשנ ןילופ ידוהי תא וליבגהש םיבר םיקוה

 רסאנ .ידוהי וטיג ןיעמ םײק היה ײע לכב .םידוהיל םירוגמה תורשפא הלבגוה

 .םירפכב יעקרק שוכרב קיזחהל םהל היה רוסאו םירעב םיתב תונקל םידוהיה לע

 המכל קר ולבגוה תידוהיה היסולכואה לש רכינ קלח וױהש תוכאלמה ילעב

 ולטוה תאז דבלמו ריעה ידעול העבצהה תוכז םג םהמ הללשנ .דבלב תועוצקמ

 םיאושינ־רושיא לע םמ ,רשכה־רשבה־סמ ,תלוגלוגה־סמ ןוגכ םילודג םיסמ םהילע

 .תבש־תורנ וקילדה אל םא וליפא ומלשל היה ךירצש תורנה־סמו

 ,ינשה ףסױ ידיל ןוטלשה רבע רשאכ ,1789 תנשב האב בצמב אתרופ הלקה

 תנשב קר .(1790) ותומ רחאל לטוב אוה םלוא ,תומיוסמ תולקה ובו וצ איצוהש

 ידוהי םג זאו .םללכב םידוהילו הפוריא ימע ינפב השדח הפוקת החתפנ 1848

 האיצוה 1848 לירפאב 18־ב .תױוכזו תױורחמ תונהיל וליחתה תיזכרמה הפוריא

 םהילע תולבגהה לכ אל םלוא ,םידוהיל תױתד תױוריח ןתמ רבדב וצ הלשממה

 .ולטוב

 הבש ,גרבמלמ תחלשמ ףסױ־ץנארפ רסיקה לצא הלבקתה 1848 לירפאב 6־ב

 ידוהי ײחב הנפימ תדוקנ התיה הללכב וז הפוקת .היצילג תודהי יגיצנ ופתתשה

 ןגראתהל וליחתה םירעב .יתוברתה הז םג םא יכ ,ילכלכה חטשב קר אל היצילג
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 העפשה העדונ םתלועפל םלוא .תידוהיה היסולכואה ברקב תוברת תצפהל םידעו

 יאנתו םײלכלכה םײשקה לוע םהילע ודיבכהש ,םידוהיה בור לע דבלב הטעוב

 .םהײח

 הדימעהש ״תומלתשהלו ארקמל הדבח״ ץינמסיטב המקוה הפוקת התואב

 םידוהיה תודלות״ב ןאבלאב ריאמ ר״ד .ץועיו הרבסה ,עדײ תצפה הרטמכ המצעל

 תוחתפתהה חטשב יכ ןײצמ (1868—1772) ״בוקארק לש הקילבופרב היצילגב

 .גרבמלו באלסינאטס ינפלו בוקארק ירחא ינשה םוקמב ץינמםיט הדמע ,תיתוברתה

 .לקנרפ המלשו ןהכ .ה ,ןמלוש םהרבא :ודמע ץינמסיטב תיתוברתה הלועפה שארב

 ־וריחו םהיתױוכזב שמתשהל וליחתה ,הלוכ היצילג ידוהיכ ,ץינמסיט ידוהי

 שריה יבצ ׳ר גרבמל לש הברל עודיה ובתכמב ,הקלומס קשיצנארפ רשאכו םהיתױ

 לע רומשל םידוהיה לעש ,ךכל ובל תמושת תא ריעה (1855—1805) ל״ז תױח

 אלה םהינכש לש םתבוגת תא ררועל אלש תנמ לע ,םהיתױוריח שומימב הדימה

 טסוגוא 27) ץינמםיטב ״המדיקו ארקמל דוגיא״מ תצחומ הבושת לביק ,םידוהי

 תובשומ םג ןכו םײנלופ רפס יתב םידוהיל רוםמל שי יכ םינײצמ םה הבש ,(1848

 ,תואנה הנעמה תא בישהל דובכה הלע ץינמסיט לש הקלחב אקודש הז .תױאלקה

 תױרוביצב דבוכמ םוקמ ץינמסיטל הל עדונ זא רבכ־ש תקפסמ הדימב חיכומ

 תואמב גרבמל ידוהי״ ורוביחב .המדיקו תוברתל הקבאמב היצילגבש תידוהיה

 םידוהיה תודסומב תגצױמ התיה ץינמסיט יכ ,ןאבלאב ר״ד ןײצמ ״ז״יהו ז״טה

 יפל .שדוק־ילכ ראשו םינבר לש פתריחב הנתינ םהידיבש ,רתױב םיבושחה

 םירפכב .(םידלי 45 םהמ) םידוהי 880 ץינמסיטב 1765 תנשב ױח רוקמ ותוא

 ה׳זולדופ ,2 — קינראהוא ,דחא דליו 9 — הצניטוקימ :םידוהי 56 ױח םיכומסה

 ,6 — הינירטסוא ,4 — הצבובולק ,5 — הקבוקױמאח ,7 — יר׳צײפדופ ,5 —

 התוא .םידלי 64 םהמ ,םידוהי 936 לכה ךסב .8 — הצבוקראמבו 10 — היקצל

 םינותנ .םידלי 78 םהמ שיא 925 באלסינאטסב תידוהיה היסולכואה התנמ הפוקת

 תלוגלוגה סמ לש ױטעב יכ ,םימלשכ םתוארל ןיא באלסינאטס לעו ץינמסיט לע הלא

 יכ רעשל שיו ה־שעמל םידוהיה לש םרפםמ רםמנ אל ,םידוהיה לע לטומ היהש

 .רתױ לודג היה אוה

 ,הקיאדױ הידפולקיצנא יפלו גרובםרטפב העיפוה־ש תידוהיה הידפולקיצנאה יפל

 — 1910 תנשבו ,2049 — 1900 תנ־שב ,םידוהי 2529 — 1880 תנ־שב ץינמסיטב ױח

 .םידוהי 2305

 ,תיללכה היסולכואל סחיב ץינמסיטב םידוהיה רפסמ רבדב הנמאנ הנומח

 :האבה הלבטב תנתינ 1921—1880 ןיבש הפוקתב
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 תילדכד היםדדפואה

 תושפנ תכש
6913 1880 

7654 1890 

7918 1900 

9929 1910 

7027 1921 

 םידוזדי זדהא

36.4 2529 

32.5 2492 

25.7 2049 

23.2 2305 

15.5 1090 

 היהש ,יאנוטיםה רהסמה לע ץינמסיט ידוהי וטלתשה רבכ הפוקת התוא

 הירחוס ױה רבכ ה״יה האמה לש הינשה תיצחמב .םינמראה ידיב ןכ ינפל

 ׳מע ,ןילופב ידוהיה רחסמה :רפיש .י) באלצורװל םיאב ץינמסיט לש םילודגה

 (1922 ,ןילרב ,רצינשיו) ױתונורכזב דיעמ רבוכולוב רב .(1937־ב עיפוה .235

 וליפאו הרוחם הברה באלצורװב דיריב הנק ,ץינמסיטמ שריה יבצ ׳ר יאנוטיסה יכ

 ילכלכה םבצמ היה ללכ ךרדב דא .גיבוהז ףלא 25 לש ךס לע בוח לעב רא־שנ

 ,תוכאלמ ילעב ױה םידוהיה םיסולכואה בור ןכש ,רתױב השק ץינמסיט ידוהי לש

 עובק די־חולשמ ילב ױה םהמ םיבר הלא לכ דבלמו םיאנועמקו םיגזומ ,םינבלה

 יכ ,המצע ריעב קר אלו הלכלכה ײחב דבכנ םוקמ וספת ןכ יפ לע ףאו .ללכ

 התײנפ לשמל העודי ךכ .תידוהי היסולכוא ןהב התיהש תוכומסה םירעב םג םא

 ,אשײר לש הילעב ,יקסרימאבול יצאנגיא י׳זיל אשײרב תידוהיה הליהקה לש

 םירועישב םיבוהז 15 536־ל עיגהש םהלש יתנשה סמה תא תובגל םיכסיש

 156 ,155 ׳מע ,ב״י ךרכ בוש׳ז) ץינמסיטמ עשוהי דחא םג םתח הילעו םײעובש

 .(1732 תנשמ

 וב הרומה .1788 תנשב דסונ ץינמסיטב לארשי ידליל ןושאר רפס תיב

 תמלתשמ התיהש הנשל שינײר 200־ל העיגה ותרוכשמו ןאמלוש לשרה היה

 וז ןרקמ .ץינמסיט רובע 1817 תנשב יקצוטופ י״ע הדסונש ״םירומה ןרק״מ

 םידוהילו 18 — םינמראל ,20 — םינלופל ,שדוהל שינײר 60 — םיניסורל קנעוה

 .ץינמסיט תליהק ידי לע וסוכ רפסה־תיב תואצוה רתי .14 —

 אצױ לעופ התיהו 1896 תנשמ לחה תנמתסמ ץינמסיט לש תמיוםמ הדירי

 לזרבה תוליסמ תלהנה תא ץינמסיטב בישוהל הירטסוא תלשממ לש התינכתמ

 העקבה ןמ הקלח הדעוה ךכ םשלו תבכרה לש הכאלמה יתב תא הב עובקלו

 םיכםה אל ץינמסיט תדע דעו .םהיתומהב תא םיעור ץינמסיט יאלקח ױה הבש

 התסינ ןכמ רחאל המ ןמז .באלסינאטסב העצוב איהו וז תינכתל ןפוא םושב
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 םיכסה אל וז תינכתל םג .רכוסל תשורח־תיב רכזנה םוקמב תונבל תיטרפ הרבה

 ל״נה םירעה יתש ןכאו .בורודוח הנכשה ריעב המשגתה איה םגו הדעה־דעו

 הראשנ ,הביבסה לכב דבכנ דיקפת האלימ ןמז ותוא דעש ,ץינמסיט וליאו וחתפתה

 ,תומיוסמ תורוחס יבגלו ריעה תא ורישעהש ,םילודג םידירי הב ומײקתה .הרוגיפב

 םיגומלא דוביעב םג זא העדונ ץינמסיט .ןהיריחמ תא הביתכה וליפא ץינמסיט

 ,תוילט תײשעתב ןכו תידוהיה היסולכואה לש רכינ קלח םנרפתה הנממש םימודא

 .הל הצוחמ םג םימסרופמ ױה ץינמסיט לש ןיליפת־יתב .ןיליפתו םיטנבא

 השמיש ןכש /וכו םישרפ תגולפ ןוגכ :תונוש תױאבצ תודיחי ונח ץינמסיטב

 .הפנה ריעכ םג ץינמסיט זא

 לודגה תסנפה תיב
 ארגיא םלושמ ׳ר לש ותנוהכ תונשב הנבנ ץינמסיט לש לודגה תסנכה תיב

 ־יכראהמ לבקתנ תסנכה תיב ןײנבל רושיא .1769 תנשב ריעה־בר הנמתנש ל״ז

 ןתמל תוכמסה־לעב היה דוניסה תטלחה יפ לעש יקסבוקורש באלצװ ןומגה

 רובע לבקת היסנכהש ןעמל דעונו היה יחרכה הז להונ .הז גוסמ םירױשיא

 דע 1761 ־מ גרבמל לש ןומגהיכרא היה יקםבוקורש) .יתנש םולשת רושיאה

1780). 

 םעפב םעפכ וצרפש תוקילדה ןמ .םיקצוטופה עױסב הנבנ תסנכה תיב

 םג ףרשנ רשאכ ,1764־ב הלודגה הפירשה ירחא .תסנכה תיב םג לבס ריעב

 באלםוראיב ױתופיסא תא םײקמ היהש ,״תוצרא עברא דעו״ עבק ,ולוכ תסנכה־תיב

 .ץינמסיטב תסנכה־תיב לש ומוקישל ןירולפ 3000 לש ךס ,ןילבולב וא (היצילג)

 ױתוריק :םױה דע דרשש ,תסנכה תיב לש והארמ הז היה רכוז ינאש המכ דע

 ,היה םינפהו ,לידבהל ,ינאקינימודה רזנמה לש ױתוריקל ױה םימוד םינוציחה

 הנושארה םלועה תמחלמב .ץע יונב ,היצילגב םיקיתעה תסנכה־יתב ןונגסב

 ירחא •קלד־רמוהבכ םיצעב ושמתשהו םײמינפה םינקתמה תא יסורה אבצה בירחה

 םעטמ הדעו העיגה ,תסנכה תיב םוקישל ץינמסיט ידוהי ושגינ רשאכ ,המחלמה

 והארמ תא תונשל אלש הדקפ ,תכשוממ חריקח ירחאו ,ינלופה רומישה־דרשמ

 .תסנכה תיב לש ינוציחה

 הבוג לעמ ותמוקב הבגיש היה רוסא ובחור תומא 38־ו וכרוא היה תומא 42

 .םילודג תונולח 12 ול ױה .העבג לע יונב היהש יפ לע ףא ,ותביבסבש תױסנכה

 תשוחנ תועבט ולו ץע רעש .גרבמל לש תםנכה־תיב ומכ טעמכ היה ופקיהב

 ,בחר (שילאפ) רודזורפ ךרד היה אובמה .הסינכל שמיט־ ץע־תױרא יפב תוזוחא
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 ילגר לע םילודג ץע יזגרא ינש וב ודמע .תסנכה־תיב לש ובחורמ עבר טעמכ

 לש םילודגה תורנה תא םהב דימעהל ושמישו ,לוח םיאלוממ ,תודבכ ןולא

 .ופוג תסנכה תיבל הסינכה התיה שילאפה לש ילאמשה ורבעב .םירופכה־םױ

 רעשו ,שיש יושע היה בטוחמה ףוקשמה םגו שיש תוגרדמ שמח ױלא וכילוה

 תשוחנה־ תױדי .שיש לש תוזוזמ ױלעו םיאלפנ םיבוטיח בטוחמ ,ןולא ץע יושע

 ״שילאפ״ה תוגרדמ .הזנורב קוצי היה לודגה לוענמהו ויה תונמא השעמ ןה ףא

 תא ריבסמ ןאבלאב .קמועב יונב היה תסנכה־תיבש ינפמ ,הטמ יפלכ וכילוה

 תױסנכה הבוגל לעמ םהיבגהל היה רוסאש ךכב קמועב ונבנ תסנכה יתבש הדבועה

 .ז״טה האמב דוע הנבנ תסנכה־תיב יכ רבתסמ ותעיבק יפל .תױרצונה

 התנוכש החמוג תנקתומ התיה ןימי דצמ ימינפה רעשה י״ע :ימינפה הנבמה

 לוליח לע ושנענש םידוהיל ןולקה־דומע שמשל וז הדעונ ,רפוסמה יפכו ״הנוק״

 ־וטואמ תידוהיה הליהקה התנהנ הפוקת התואב) רכו הפירט־רשב תריכמ ,תבש

 .(םימיוסמ םיאטח לע השינע תוכזמו תמיוסמ הימונ

 ןורא היה ,יבא ירבדל .תוגרדמ הרשע־םיתשב םילוע ױה שדוקה ןורא לא

 ופיקהב ,הרקיתל דע אשינ היהו ץע יבוטיח לש תבשחמ תכאלמ םדוקה שדוקה

 היה ותוא רכוז ינאש שדוקה ןורא .תױנועבצה תױגוגזה לעב ,לודגה ןולחה תא

 תיב זכרמב .דימת־רנ הרקיתה ןמ לשלתשמ היה ױלעמו הברהב ונממ טושפ

 .הרקיתה דע ואשנתהש שיש ידומע הירבע תעבראמ תפקומ ,המיבה התיה תסנכה

 המיבה לא .הלודג תשוחנ תרונמ היולת הילעו תשק היוטנ התיה םידומעה ןיב

 תובטוחמ םילגר לע לודג ןחלוש דמע העצמאב .ןבא תוגרדמ המכב םילוע ױה

 ־תאירקל שמיש ןחלושה .(איבנה והילא לש ואסכ) רוע הפוחמ הלודג הסרוכ ולוממו

 ודמע םיללפתמל םידבכ ץע־ילספס .הלימ־תירבב קדנסל הדעונ הםרוכהו הרותה

 .הליהקה ידבכנלו ברל תומוקמ םירומש ױה שדוקה ןורא ידצ ינשמו םלואב

 המוקר תכורפו הפיטק לש דברמ תוסוכמ ױה שדוקה ןוראל וכילוהש תוגרדמה

 תחמשב םיאצומ ױהש ,םיבר הרות־ירפס ױה וכותב .שדוקה ןורא לע התפיה

 תומוקר תוכורפ ,םיבר השודק־ישימשת תסנכה־תיבב ױה ,הז דבלמ .תופקהל הרות

 תמחלמ תעל .ןהב ונײטצה ףאו תוכורעתל םג תולאשומ ױהש ,תבשחמ השעמ

 םירױצה .ץינמסיטל ורזחוה אל בושו הניװל הלא לכ ורבעוה הנושארה פלועה

 השעמ ױה םה ףאו ארקמה ןמ םיאשונל םישדקומ ױה הרקיתה לעו תוריקה לע

 ױה תוריקה לע .והד אלו םינשב תורשע דמעמ וקיזחה םהיעבצ .םמצעל תונמא

 .תוליפתה ןמ המכ תולודג תױתואב םג תובותכ

 סאד״) ״םיטײחה לש הליפת תיב״ הנוכש ןורדח היה רודזורפה ןמ הנימי
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 םישנה־תרזעל הסינכה התיה תסנכה־תיב לש וחרזמב .(״לכעליש עשירעדײנש

 הילא וליבוה ריק לא ריקמ תובחר תוגרדמ 30 .לארשי־תרזעמ תהבגומ התיהש

 .הבישי תומוקמ םײתאמכ הב ױהו

 הרצונ ױלא רשקהב •רצ חטש רדוגמ היה םישנה תרזעל הסינכה די לע

 םתפוח לע המדאב ןאכ ועקש ,ישש ימימ דחאב יכ ,רודל רודמ הרבעש ״דדגא

 תומוד תודגא ךא ,עודי וניא וז הדגא לש הרוקמ .םהיחרוא לכו הלכו־ןתח

 .ץײד׳זובגבו בוקארקב םג וכלהתה

 תרדוגמ התיה איה .תיברעמה הסינכה לעמ עיצי ןימכ התארנ םישנה תרזע

 ומצע תסנכה תיב לשכ םישנה תרזע הנבמ ןונגס .ןמוא תכאלמ לזרב־תכבש

 עיבצמ ױתותשק לש ימינפה הנבמה םג .ז״יה וא ז״טה האמב הנבנ אוהש חיכומ

 טסוגוא־דנומגיז לשו ןושארה דנומגיז ךלמה תפוקתמ סנסנרה לש ותעפשה לע

 .הילטיאמ םירײצו םילספ ,םילכירדא ןילופל ועיגה רשאכ ,(1572—1548)

 ,זיולקו לודג שרדמ תיב ץינמסיטב ױה לודגה תסנכה תיב לע ףסונב

 ־יתב םהילע ופסונ תרחואמ רתױ הפוקתב .הינשה םלועה תמחלמ דע ומײקתנו

 רתױ ןטק שרדמ־תיב ,ל״צז ןטוק קחצי ׳ר ץינמסיטמ יברה לש הז ןוגכ ,תושרדמ

 ןײנמו ,ל״ז ץיבורוה שײא יולה לואש ׳ר ,ריעה ברל ךײש היהש דלפנרב לש ותיבב

 .״םיחא תבהא״ דוגיא לש םיללפתמ

 ןסחמ ינמרגה שוביכה תעב לודגה תסנכה תיב שמיש ,יל ורפיסש יפכ

 יתעמש התואש תרחא הדגא ריכזא ןאכ .םידוהימ ודדשנש םישובלמו םיטיהרל

 תיבמ הלומה לוק אשינ היה תולילב :תונוש תױונמדזהב ונריעבו ונתיבב

 ןכלו םיכובו הרותב םיארוק ,םהיתוליפת תא זא םיכרוע ױה םיתמה ןכש ,תסנכה

 .ותברקב תולילב רובעלמ םיענמנ םידוהי ױה

 םיארק לש הליהק םג ץינמסיטב התיה תמיוסמ הפוקתב יכ רבכ יתרכזה

 .םהלשמ הליפת תיב םג םהל היה זאו

 ירה ,1972 טסוגואב ץינמסיטב רקיבש ךמםומ םדאמ יתלביקש תועידי יפל

 .לילכ םש ולסוח זױלקהו שרדמה תיב ,לודגה תסנכה תיבש
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 ץינמסיטב םיגוהו םידמולמ ,םירפוס

 תעונת הילא הרדחש היצילגב תונושארה םירעה תחא התיה ץינמסיט

 תימלועה תוברתה תורוקממ הביאשלו הלכשהל ,עדמל הפיאשה םלוא .הלכשהה

 .םתנומאמו םמעמ הידוהי תא הקתינ אל

 הלכשהה תצפהל דוגיא״ ץינמסיטב דסונ ט״יה האמה לש םיעבראה תונשב

 .(41 ׳מע ,ו״ט דרכ ,גרובסרטפ ,תידוהי הידפולקיצנא) ״היצילג ידוהי ןיב

 קר אל ועדונש ,םיגמז םתואב ץינמסיט יליכשממ המכ לע רפסנ ןלהל

 .היצילג תולובגל רבעמ קחרה םא יכ ,ריעה ימוחתב

 ןורהא קחצי דלפנרב
 ינױב 2־ב ירטסב רטפנו 1854 תנש רבוטקואב 21 ־ב ץינמסיטב דלונ

 ר״ד •קימעמו הגוה םדאו טקדידוטוא היה דלפנרב השמ ױבא .1930 תנש

 יכ ונמזב רפיס ,באלסינאטסב לכיהב ףיטמו בר 1909 תנשב היהש ,אדיורב .ז

 ור״שח ריעב .דלפנרב השמ ׳ר אוה םהמ דחא ,םײדוהי םיליכשמ ינש םע םש שגפנ

 ןכש לכמו םוקמל םדא ןיבש הריבע םוש רבע אל וײח לכש ףא ,תוסרוקיפאב יב

 םש ץיברהש הזמ סנרפתהו ירטסב ררוגתה תמיוסמ הפוקת .ורבחל םדא ןיב

 .םירישע ידליל הרות

 1926—1886 םינשב .באלסינאטסב מגו ץינמסיטב דמל דלפנרב ןורהא קחצי

 .׳וכו ״לוקה״ ,״ץולחה״ ,״דיגמה״ :םײרבע תע־יבתכב ףתתשהו ירטסב הרומ שמיש

 ימיב זנכשאב םידוהיה ײח״ רנילרב לש עודיה ורפס תא תירבעל םגרת אוה

 ױרמאמ בור .״ריכזמה״ ירבע־ינלופה ןותעב ירבעה רודמה תא ךרע ןכו ״םײניבה

 תכסמ״ םגריתו ירבע־ינלופ ןולימ רביח ןכ .היצילגב םידוהיה ײח תא ופקיש

 םסריפו בתכש עודי .תינמרגו תינלופ ,שידיי םג בתכ ןמזל ןמזמ .תינלופל ״תובא

 ססיב הבש (הרײעה לש התפיסא) ״הפיסא עקידלטעטשנײלק יד״ שידײב תרבוה

 —1860) דלפנרב ןועמש ר״ד ,ריעצה ױחא .םײדוהי רפס יתב תמקהב ךרוצה תא

 .רתױב ליכשמ םדאכ םסרפתנו עדונ אפור היה (1940

 סױלױ־הדוהי שרב
 ־חורב ךנוח .1863 סרמב 31 ־ב טסרקובב תמ ,1815 ינױב 9־ב ידורבב דלונ
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 ץינמסיטב השא אשנ .(תיתפרצ דוחיב) תופש המכב טלש ותוריעצב רבכ .תרוסמה

 תא קימעהו ,שיליניפ בדו אנהכ ללה םײמוקמה םיליכשמה םע דדײתה ןאכו

 ־ןישמהו ידורבל רזח ,וסנרפמו ונתיח תומ ירחא .עבטה יעדמב דוחיב ,ױתועידי

 עםנ םשמו ץינמסיטב בשײתה בוש תמיוסמ הפוקת רחאל .ױדומיל תא הב

 הטלוקפה תא םײס 1841 תנשב •ןוכית רפס תיב הב רמגו (1836) גיצפײלל

 היה רדײנשנײטש .מ ורבח םע דחי .האופרל ר״דכ רתכוהו גיצפײלב האופרל

 םינותיעב םסרפמ היה .םיטנדוטס לש תיאשח היצרופרוקב ױדומיל תפוקתב ליעפ

 תא קיתעה 1841 תנשב .תירבעה הפשה לע דוחיבו תודהיה לע םירמאמ םינוש

 הטלוקפבו תיאבצה הימדקאב הרוה םגו האופרב קסע םשו טסרקובל ױרוגמ

 ײחב ליעפ ןפואב ףתתשה טסרקובב .עבטה יעדמב התיה ותוחמתה .האופרל

 ועיפוה םײעדמה ױרוביח .הלכשהה תונױערל הלומעתב דוחיב ,ידוהיה רוביצה

 ומש לע ומיקה הינמור ידוהי .תירבע הידפולקיצנא םסריפ םג אוהו תינמורב

 ול שכרש הברה הכרעהל החכוה — הינמור תודהי רקחל ״םואשאראב״ ןוכמ

 •תינחורה ותוחתפתהל ותמורת רובע ידוהיה רוביצה

 עשוהי זיוהבלג
 תיבב דמל םשו ןילרבל עסנ ױרוענב דוע .1852 ינױ 29־ב ץינמסיטב דלונ

 שמיש ,הארוה־רתיה לביקש ירחא .רגײג םהרבא לש ותלהנהב ,םינברל ־שרדמה

 רבע ףוסבל .גארפב םג ןכמ רחאלש םינשבו הינמרגב תונוש תוליהקב תונברב

 תױח .פ לש רנימסב הצרמ םג היה .םולש שיא ריאמ ידימלת םע םש דמלו ,הניװל

 ,״דיגמה״ :ןוגכ םינוש תע־יבתכב םירקחמו םירמאמ םסרפל ליחתה 1876 תנשבו

 .׳וכו ״תלצבחה״ ,״ןונבלה״ ,״הריפצה״

 ינשו ״הבהאהו הנומאה תמהלמ״ רעליגוא .ג לש ורפיס תא תירבעל םגרת

 םג ועיפוה ױרוביחמ המכ •״ןורהא הטמ״ו ״רפ־ש ירמא״ קנילי .א ל־ש םירפס

 .תינמרגב

 .1928 רברטפסב 13־ב רטפנ ם־שו ,הניװב הליב תונורחאה ױתונש תא

 ללה אנהכ
 םהו ץינמםיטמ היה אל ױרוה אצומ .1821 יאמב 13־ב באלסינאטסב דלונ

 םחנמ ,־שרב הדוהי לצא דמל .ןטק דלי ללה היה ר־שאכ םהירוגמ תא ם־של וקיתעה

 ומא .דבוכמו בוהא היהו םכח דימלתכ עדונ ויבא .ץיברוה םלושמ לצאו שילניפ

 רשאכ .ל״ז רלזײצ והירמ־ש ׳ר באלסינאטםמ עודיה ןדמלהו ריבגה ל־ש ותב התיה
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 תונורשכ הליג אוה .שדוקה־ןושלב תורמימ ױבא ודמיל רבכ םײתנש ללהל ואלמ

 רחסמב קוסעל ליחתה ותנותח ירחא .י״שר םע שמוח דמל שש ליגב רבכו םילודג

 הנושארה ותשא תומ ירחא .תױללכ תועידיב םלתשה ןמזב־ובו סנרפתה ונממו

 ךכ םשלו ןושאר ירבע רפם־תיב הב דסײו (הינמור) ינאשוטובל רקע (1860)

 ליעפ היה .(םירחאו רללאט םיחאה ינש תא) היצילגמ םיליכשמ המכ םשל איבה

 ,״קחצי יבכוכ״ .-תעה יבתכב ומסרפתנ םײתורפסה ױרוביח .״ןױצ תביח״ תעונתב

 םג ומסרפתנ ױתוריצימ /וכו ״תורפסה רצוא״ ,״ץילמה״ ,״דיגמה״ ,״רחשה״

 תולילג״ רפס אוה רתױב הבושחה ותריצי .״ןגנולײטימ רניװ״ ינמרגה תעה בתכב

 .1901 לירפאל 6־ב ינאשוטובב רטפנ .היפרגואיג — ״ץראה

 ליפואית הידידי — באז םייח יקול קלופ

 .1916 רבמבונב 25־ב רטפנ ,1854 רבמטפסב 11־ב ץינמסיטב דלונ

 ינבר לצאו תובישיב הרות דמל .וז חורב והוכניחו םימש־יארי ויה ױרוה

 ןמזב ובו רגײג .א לש ו־שרדמ תיבב דמלו ןילרבל עסנ 1872 תנשב .הירגנוה

 ולשמ הםיפת יפל תורצנל רבעו ותד תא רימה םש .םײנוכית םידומילב םלתשה

 ,הרות ירמוש םידוהי וכײתשה הילאש תכ ,״חישמה תסנכ״ ם־שב ןײצ התוא־ש

 םסרפ ןמזב ובו תירנױסימ תוליעפ יאשחב להינ .ירצונה ו־שיב םג ונימאהש

 וב־שומ עבק ןילרב תא בזע־ש ירחא .זא העיפוהש תירבעה תונותעב םירמאמ

 הב הארנ היה ףאו ץינמסיט יליכשמ םע ר־שק םײק ם־שמו ץיגמסיט י״ע רפכב

 .ןמרביל לאומ־ש ןורהא לש ״תמאה״ ירפוסל ברקתה רתױ רחואמ .םעפב םעפמ

 אוה .תירנױסימה ותוליעפ לע עדונ ףוסבל .־שידײב /׳לוקה״ תאצוהב םג עײם

 ומ־ש תאו (1885) ירצונ יגולואית ןוכמ ם־ש חתפו 1882 תגשב הקירמאל רקע

 ױתונױער תא ץיפה ובו ״לארשי תודע״ ם־שב ןוחרי םםרפל ליחתה .יקול־ל הניש

 .(תונױלג 16 ועיפוה) ירצונה ו־שי לע

 הלומעת השע ,ױתופק־שה ףרחו ,רבע־תפ־ש לש לודג דיםח היה יקול קלופ

 ױתונױער תא הב ץיפמו ץינמסיטל עיגמ היה הדיקפל הדיקפמ .תירבעה דומילל

 לש הריעז תכ וליפא דםײ (באלסיגאטס י״ע רפכ) ןעיניהינקב .ירצונה ו־שי לע

 .״םינאיקול״ ם־שב ױדיסח

 תא ץיפהל ץמאתה ם־שמ ,דנלוהב ותוא האצמ הנושארה םלועה תמחלמ

 י״אב רוקיב ןנכית ,תונױצל היטנ הליג אוה .הפוריא ברעמ ידוהי ןיב ױתונױער

 באלסינאטסל דנלוהמ הרזח וכרדב .תױרנױסימה ױתופקשה תא ץיפהל םש םג ידכ
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 .רטפנ וב /׳רזעה ןבא״ םילוחה תיבב ותוא וזפשאו ןילרבל והואיבה ױדיסחו הלח

 .ואלפ־גרובנלקמ לש הדשה ירעמ תחאב ידוהי ןימלע תיבב ותוא ורבק ,ותשקב יפל

 לדנמ שריה שילימפ־סעליניפ
 רבמטפסב 6־ב (הינמור) ץלגב רטפנ ,1806 רבמצדב 10־ב ץינמסיטב דלונ

1870. 

 דומלל ךישמה םש .ידורבל רבעו השא אשנ 15 ליגב .ץינמסיטב ךנחתהו דמל

 הקיטמתמב דחױמב ןײנעתה םיקיודמה םיעדמה ןמ .תינמרגה הפטיב םלתשהו הרוה

 רחםממ סנרפתה .ירבעה חולה יבושיחל שידקה תדחױמ בל־תמושת .הב החמתהו

 ירבעה חולה לע ױרקחמ תא םסרפ פש .ץלגל רבע םישימחה תונש תישארבו

 הז אשונב ףירח סומלופ .לארשי ימכח םע הז ןינעב להינש אירטו־אלקשה תאו

 והוניכ םינצילש) קוטסילאיבמ (ס״זח) יקסמינולס .ז .ח םע הנש 30 ךשמב להינ

 .(״הנשה םישולש תמהלמ״

 ןמזה תולאשב םג םירמאמ םסרפ ,לארשי יגח לע םײעדמה ױרקחמ דבלמ

 .תינמרגב תע־יבתכבו ״דיגמה״ב

 תא ססבל הסינ ובש ,״הרות לש הכרד״ ורוביח הניװב עיפוה 1861 תנשב

 תוהפסנ םע ירבעה חולה ןובשהו פ״עבש הרות לש התוחתפתה רבדב ױרקחמ

 .׳וכו םינומדקה תוחול ,חספה גח דעומ תעיבקו חריה תעונת לע

 היה ךכ״ ורפםב גרבדלאװ השמ ידי לע תושךל ורקוב הז רפסב ױתונקסמ

 .ל״זח לש םתקדצ תא חיכוה ובש ,״הרות לש הכרד

 םינושארה היגיהנממ .רתױב ר־שכומ םדא היה ,לאומש ,לדנמ־שריה ל־ש ונב

 תובשומה דוסיו הל המדקש הילעה תעונת לש הימזױמו הינמורב ״ןױצ תביח״ לש

 /וכו הניפ־שאר ,בקעי ןורכז ,ץראב תונו־שארה

 .1965 תנ־שב ױתומצע ולעוה הילא ,םילשוריב ורבק

 החמש רקסניפ
 דובכל תונעוט היצילגב םירע המכ .1801 סראמ 31 ־ב ץינמסיטב דלונ

 יתיליג־ש המ יפל ךא ,בו־שאמוט ,לופונראט ,בונראט ןוגכ ,רקסניפ לש־ וריע תױהל

 .א ,רתױב םיבורקה ױרבהמ דחא .ץינמסיטב רקסניפ דלונ ,םינו־ש תורוקמב

 עבק וב (1864) 42 ׳סמ ״ץילמה״ב רמאמ רקסניפ ל־ש ותומ ירחא םסרפ ,םיוברדצ

 518 ׳סמ ״סמוטנדוי סד גנוטייצ הניימגלא״ב םג .ץינמסיטב דלונ רקסניפ יכ

 ױוניכב עדונ ןיגומלא חב־ש ,ױבא .״ץינמסיט ימכה״מ דחאכ רקסניפ רכזנ (1858)
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 ירעב ןכו ,לזבונראטו בונראט ,ץינמסיטב םסרופמ היה הזכט־ רותבו ,דיגמ חב־ג•

 .תורחאה היצילג

 תמ אוה .,דקיטמתמ דוחיב ,ױבא יפמ החממ־ דמל לוח ידומיל םגו הרות

 בושאמוטב .םש בשײתהו בושאמוטב השא אשנ ח״י ןב .ג״י ןב היהשכ ױלע

 .ךכב הילצה אל ךא ,רהסממ םנרפתהל הסינו ױדומילב םג ךישמה

 1827 תנשב .אתמד ברה לש וריכזמ םש הנמתנו הסידואל רקע 1824 תנשב

 ־רחאל הרוה רפס־תיב ותואב .הסידואב םירענל ירבע־רפס־תיב דוסײב ליעפ היה

 .תירבע ןכמ

 הדוהי לש ותוחא תא ,הינש השא אשנ אוה .ותשא ױלע התמ 1840 תנשב

 .1864 רבוטקואב 29־ב ותריטפל דע הנמאנה ותיװל תב התיה איהו ,ץינמסיטמ שרב

 (בײל הדוהי ר״ד) ןואיל אוה רחאה .הנושארה ותשאמ םינב ינש ױרחא ורתונ

 .״היצפיצ״ואוטוא״ה רבחמו ,ןױצ תביח תעונת יללוחממ

 יבתכ תאצוהב ל״נה ונב עױסב לפטיי ־ליהתה ,הניװב רוגל הרבעש ,ותנמלא

 ,םתורפסו ״ארקמ־ינב״ תד תורוקל ״תײנימדק יטוקיל״ אוה םהבש בושחהש ,הלעב

 .הירטסוא תלשממ ידי לע הבשל ןיוצ י־יפאו ידוהיה םלועב בר דה ול היהש

 םשריפ ,ץיבוקריפ םהרבא יארקה אצמש ד־ה יבתכ לע םג דקש רקסניפ החמש

 ,״ילבבה וא ירושאה דוקינה לא אובמ״ :םיר־יץר ױרפם םג ועיפוה הניװב .םראיבו

 רערעש ״תבשה תרחממ״ ,(1887) ״הײנבו הר־יי ילשומ״ םשב קודקד ,״דחא רפם״

 ייחב ורקחמ לע הרקוה יוטיבכ .תועובשה גח ־עומ לשי תיארקה העיבקה לע

 םיקיתע םיארק־יבתכמ םיעטק יבכרה והילא םה־נא רידהה ,םתוברתו םיארקה

 השדקה םע ׳ב קלח ״תױנומדק יטוקיל״ רקסניפ החמש לש ורפס םשכ םתוא הניכו

 .״ארקמה ינב״ לש םתריציו םהײח רקחל רעש הנוב י.י חתפש ,רקסניפ החמשל

 המלש לקנרפ
 תובר םינש ררוגתה .1894 ץינמסיטב תמ ,1816 הנױלײז היצסואב דלונ

 לבא רחסממ סנרפתה .רתױב םיליעפה םיליכשמה דחאכ םש עדונו ץינמסיטב

 ןכו ״רשנ״ב ומסרפתה םיפלאמה ױרמאמ .הלכשהה יקסעב ילוככ ובור עקש

 ־ױרוטסיהה םע הפינע םיבתכמ תפילח להינ .םירהא םײנמרג םידוהי תע־יבתכב

 ימיב לארשי־תודלות לע ױבתכב עדונש טסױ יכדרמ קחצי עדונה ידוהיה ףארג

 תונקסמ םהמ קיסהו םהב קמעתה ,ל״זח ירבד רקחל רסמתה לקנרפ .םדק

 רתױב םיבושחה םירקבמה ןמ היה לקגרפ .דואמ ןתוא ךירעה טסױ .תױרוטסיה

 רפס תיב תמקהל לקנרפ עיפשה ,םיליכשמה גיצנ ותױהב .״קחצי יבכוכ״ לש
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 ומחל באלםינאטסב םיקודאהו םידיסחה .הלסיממה תרזעב באלסינאטםב ידוהי

 .(33 ׳מע ,באלסינאטס רפס ,רבלג .נ ר״ד) .ותריגסל ומרגו תושק וב

 סזימ ןהבזו הדוהי המלש ׳ר
 .1880 גיצפײלב תמ ,1797 ץינמסיטב דלונ

 ותחפשמ הדחיא תובר םינש .דומלתב יקבו עדמ שיא היה זידכה הדוהי ׳ר

 בתכ .הלכשהה ינקסע ינושארמ היצילגב ובשחנ ױרוה .הלודגו הרות הכותב

 רשכומ רחוםכ עדונ םשו דורבל סזימ רקע ץינמסיטמ .תינמרגבו תירבעב םירמאמ

 .ותנקזב רבע הילאש ,גיצפײלל דעו ױרוגמ םוקמל רבעמ קחרה עיגה ורחסמו

 .תיתורפסה ותוליעפב םג ורחסמ לע ףסונ ךישמה םש

 דיורפ (דנומגיז יבא) בקעי
 ץינמםיטב דלונ ,הזילנאוכיספה תרות רצױ ,דיורפ דנומגיז יבא ,דיורפ בקעי

 ,רפסמ היה ױדכנמ דחא .םירואנהו םירישעה הידוהימ דחא היה ,18.12.1815־ב

 — ותיבב םאו םינגבו הפק יתבב םא ולש יאנפה תועש תא תולבל בהא ובס יכ

 רבכ הינשה ותשאמ 1856 יאמל 6־ב ול דלונ ,ונב דנומגיז .ארמג ףד די לע

 ול תאלמב .ץינמסיט תא ױרוה ובזע ,ותדלוה ינפל דוע יכ ,ןרהימ גרובײרפב

 ־רמאה רוספורפ יפמ דנומגיז דמל שדוק ידומיל .הניװל החפשמה הרבע ,שולש

 ורג ובש טאטשדלופואיל זוחמב .ורוקמב ױבא ודמל ך״נת םלוא ,עדונה גאלש

 דיורפ תחפשמ •הקודא תידוהי הביבם שוגפל תונמדזהה דנומגיזל הגתינ ,הניװב

 .סנײרב קחצי ברה ,גרובמהל יס־ארה ברה לש ותחפשמ םע דואמ תדדױמ התיה

 הידיסח תא תע התואב הקיחרהש ,הלכשהה תעונתב ףתתשה דיורפ בקעי

 וז חורבו ותודהיל ןמאנ ראשנ בקעי םלוא ,תיתרוסמה תודהיה ןמ היפיטמו

 תודבוע המכ .וײח ימי לכ ומעל ןמאנ דנומגיז ראשנ ןכאו .ונב תא םג ךניח

 תא ךל חלװש ינא״ :בתוכ אוה לצרה ר״דל ורפס לע השדקהב :ךכ לע ודיעי

 ןקיטילנאוכיספה ודידיל בתכ 1917־ב .״ךמע ןעמל ךקבאמ לע הרקוה יוטיבכ ירפס

 ,םילגנאה ידיב התעמ תאצמנ םילשוריש ןוצר עבש אוה יכ ,הילגנאב םהרבא לרק

 הליג ןכ .(רופלב תרהצהל זמר) םידוהיה םע הלועפ ףותישב בר ןײנע םילגמה

 תירבעה הטיסרבינואה תמקהב דוהיבו לארשי ץרא תיעבב בר ןיינע דיורפ

 •הינמאנ רבח לע הנמנ םג ןכמ רחאלש ,םילשוריב

 ױבאמ ך״נת רפס דנומגיז לביק ,הנש 35 ול תאלמ םױב ,1891 יאמל 6־ב

 :.דנומילכ תירבעב השדקהה וזו ,75 ןב זא היהיש
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 :המלש יל יריקי ןב

 ךימעפל ׳ד חור לחה ךײח ינש ימיב עבשכ

 יתבתכ רשא ירפסב ארק ךל ךב רבדיו

 לכשהו תעד הניב תוניעמ ועקביו

 םימכה הורפח ראב והנה םירפסה רפס

 טפשמו תעד ודמל םיקקוחמו

 תושע תיםינו תעמש תיזח ידש הזחמ

 חורה יפנכ לע אדתו

 תוחול ירבשכ סומכ רפםה היה זא ןמ

 ידמע ןוראב

 םישולשו השמחל ךיתונש ואלמל םױל

 שבכ רוע הסכמ ױלע יתתנ

 ״הל ונע ראב ילע״ ול יתארקו

 ןורכזל ךינפל ונבירקאו

 הבהא תרכזמו

 םלוע תבהא ךבהוא ךיבאמ

 דיורפ ,ש״רב בקעי

 (1891 יאמ 6) א״נרת ןסינ ט״כ ,ןעיװ הריבה ריעב

 ףדרנ 1938־מ .הינמרגל הירטסוא לש החופיסל דע הניװב יח דיורפ דנומגיז

 ררוגתה םש ,ןודנולל תאצל ,ױצירעמו ױדידי עױסב ,חילצהו ידוהיכ םיצאנה ידי לע

 .(23.9.1939) ותומ םױ דע

 ל״ז ליבנק חבש ׳ר
 ןיד־תיב־בא היהש ,ל״צז ןמפיל רזעילא ברה ױבאל דלונ ליבנק חבש ׳ר

 ברה תב התיה לירמט הקבר ,ומא .בוטינ׳זור ריעב כ״חאו ץיבודזירב ריעב

 .ל״ז ןירפלײה יכדרמ ה״ומ קידצה

 הדוהי ׳רל (היצילג) בלסוראי ריעב ע״קת תנשב דלונ ל״ז חבש ׳ר לש ױבא

 .להקה ידבכנמ דחא היהש ,ל״ז ליבנק שוביל

 ,תדמולמ התיהש ,ומאו ,ױבא רטפנ הנש הרשע־שולש חבש ׳רל תאלמב

 .םשה־יאריו םימכח־ידימלת םידמלמ ול הרכש

 חבש דמל םש .התחפשמ ירוגמ םוקמ ,ידורבל םבשומ וקיתעה הז ירחא הנש

 .םימכח־ידימלת הברהמ דועו ל״ז רגולק ןימינב לודגה ןואגה יפמ ״יתבר זיולק״ב
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 ,ל״ז ןאמטכיל בקעי ׳ר דיסחה ברה תב הדײרפ תא ,ץינמסיטמ השא אשנ חבש ׳ר

 .העודיה הנהעט תחפשמ לש קנאבב םיסקנפ־להנמכ סנרפתהו ובשומ תא עבק םשו

 ־ידמולו םיקודאה־יגוחב םג דבוכמו לבוקמ היהו לודג םכח־דימלתכ בשחנ אוה

 תליהקמ בתכמ עיגה הנושארה םלועה־תמחלמ ינפל .םיליכשמ ןיב םגו הרות

 ןואגה תודלות לע םיטרפ םהל איצמהל ושקיב ובש ,ץינמסיט תליהקל גרובסרפ

 ד״בא בר כ״חאו ץינמסיט ק״דבא תובר םינש היהש ,ל״צז ארגיא םלושמ יבר

 רמוח ףסא אוהו חבש ׳ר ידיל רסמנ בתכמה .גרובסרפ ריעב הבישי־שארו

 ױתודלות תא ״תולעמה־םרג״ םשב רפסכ רואל איצוה (1913) ג״ערת תנשבו

 תנקותמ הײנש הרודהמ .רצינמסיט םלושמ ׳ר הנוכמה ,ארגיא םלושמ ׳ר לש

 תאצוהב (1921) א״פרת תנשב הניװב רואל אצי ״תולעמה־םרג״ לש תבחרומו

 .״הרונמ״

 ,״טאלב־ןעילימאפ סעשידײ״ םשב שידײב ןועובש־וד רואל איצוה ץינמסיטב

 תינױצה העונתה״ יפל) םהה םימיה לש היצילג־ירפוס בור ופתתשה ובש

 ןוקיסקלב םג הז ןותיע רכזומ ןכו ,רבלג .מ .נ ר״ד תאמ — 214 ׳מע ״הייצ־לאגב

 .(ןיזײר ןמלז לש (שידײב)

 ץינסורפל ותחפשמ םע חבש ׳ר חרב המחלמה ץורפ םע (1914) ד״ערת תנשב

 .הניװל ורבע םשמו היברומב

 אובמ םע ״חספ לש הדגה״ (״הרונמ״ תאצוהב) הניװב איצוה (1923) ג״פרתב

 הרבהמו הרוביח־ןמז לע ,הדגהה לש התװהתה לע רובידה תא ביחרמה ,ךורא יעדמ

 אוהש ,הדגהה לע שוריפ םג רביח .חספה־גח לש םיגהנימה תורוקמ לע םג ןכו

 .(קרױ־ױנב ל״י הײנש הרודהמ) הבורמה תא קיזחמה טעומ

 םתריצי לע ״הארוה ילודג תודלות״ רפס ליבנק חבש ׳ר רביח ףוסבל

 :הארוהבו הכלהב לארשי יניע וריאהש םילודגה םירומה תרשע לש םתנשמו

 םימכה לש תורצק תודלות תחאו םיעבראו האמ םע /וכו ש״ארה ,ם״במר ,י״שר

 .םירחא

 םסרפתנו ןיטינומ ול ואצי ,(1927) ז״פרת תנשב הניװב ספדנש ,הז רפס

 .תבהרומו תרפושמ ,תנקותמ הײנש הרודהמ ,ל״שתב רואל האצי לארשיב .םלועב

 — רבהמה לש ונתח — ןילימ .י .י רפוםהו הרומה ידיב הכרענ וז הרודהכ

 ןודנויב (ךורב ורכז יהיו םײתניב רטפנ) ,ליבנק םייח :ױה םירידהמהו ,רפש לואשו

 םעפה םג .ל״ז חבש ׳ר לש ודכנו םייח לש ונב ,(ןודנולב) והיעשי — א״חלדביו

 .םינותיעב ױלע בתכנו בר דה רפסה אצמ

 ומליצו והשיממ תושר תליטנ ילב םמצעל רתיה ורוה קרױ־ױנב ״םײבאר״
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 התױנוציחב הרודה הרודהמ ואיצוה ,הנושארה האצוהה תא — דוחל דחא לכ —

 .הזכ רבד — האיו האנ םהל .תבחרומו תנקותמ הרודהמ :רעשב ובתכו

 קיפסה אל רבכ ךא ,״שידק״ה לע רוביח בותכל ליחתה םג ליבנק חבש ׳ר

 .תושעל לחה רשא תא רומגל

 היה אוה ;דבלב הכלה לש תומא ׳דב קפתסה אל חבש ׳רש ,ןײוצי ףוסבל

 םינותיע תאצוהב ול םינושאר־תוכז ףאו רוביצה לש השעמה־ײחב םג ברועמ

 .ונושלו וצרא ,ותרות ,לארשי תבהא תרדאהל ודעונש ,היצילגב שידייב

 תױרבה חור :וחורב היה םײנש־יפש ,הלעמה־םדא לש ױתודלות הרצקב הלא

 .ונמיה החונ םוקמה חורו ונמיה החונ

 .הכרבל ונורכז יהי .(1939) ט״צרת ירשתב ׳ו ,הניװב רטפנ

 ז״כ הרטפנש ,ץינמסיטמ ל״ז ןאמטכיל בקעי ׳ר ברה תב הדײרפ תרמ ותשאמ

 .תונב יתשו םינב השולש ול ודלונ ,א״שת רײא

 .אפילו םײח םהינבו גיטסול לארשי הלעב םע האושב התפסנש םירמ :ותב

 .ג״לשת ולסכ ׳הב ץראב הרטפנ ,ןילימ .י .י רפוסה תשא ,הכרב :ותב

 .ז״כשת לולאב ח״כב הקירמאב רטפנ ,בקעי :ונב

 •ח״כשת ולסכ ׳הב ,ןודנול ,הילגנאב רטפנ ,שיביל הדוהי :ונב

 .א״לשת זומתב ד״יב ,הילגנאב רטפנ ,םײה :ונב

 ל״ז ליבנק םײח
 (ר׳צנמ הירא ר״ד לש ױתונורכזמ)

 הנושארה םלועה תמחלמ ץורפב .1901 תנ־שב ץינמסיטב דלונ ליבנק םײה

 םײח םשו הירטסוא תריב הניול ותחפשמ לכ םע ל״ז ליבנק חבש ׳ר ױבא רבע

 תונידמב ולחש ,םײנידמה םײונישה תעפשהבו המחלמה םות םע .ױדומילב ךישמה

 תודהיה ,השדחה הירטסואב םג הנגראתנ ,תיגרובסבהה תורסיקה חטשב תושדחה

 .היתױוכז לע הנגהה ךרוצלו םײרוביצה הײחב הליעפה התופתתשה םשל תימואלה

 תגשה ןעמל םגו הניװ תיריעלו טנמלרפל םהיגיצג תריחב ןעמל ולעפ םינױצה

 .הדשה ירעב תוליהקבו הניו תליהק דעוב בור

 ולעפ םהירבחו תױצולח תועונתב זכרתנ תימואל הרכה לעב ידוהיה רעונה

 .לארשי ץרא ןינבל תוריסמבו ץרמב

 ,ינשה זוחמה ירחא תידוהיה היסולכואה לדוגב ינשה ,הניובש םירשעה זוחמב

 םבור ,םירגבתמו םיריעצ ,תורענהו םירענה יבוטמ ונגראתנ ,טאטשדלופואיל

 תוליעפ וחתיפו ,הנושארה םלועה תמחלמ ימיב היצילגמ ברחה ידירשמ עירכמה
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 ךשמב ליבנק םײח דמע וז הלועפ שארב .ץק ןיא תוריסמבו םירוע: טהלב הפנע

 וחורמ ליצאה ,ױבא תיבמ ,לארשי תבהא רודחו לארשי תרות גופס .תובר םינש

 .ונממ םיריעצ לע רקיעבו ,םירגובמו וליג ינב ױרבח לע ותרכה טהלמו

 םכרד תא ואצמ םהמ םיטעמ אלו ,םלוכ לע עיפשה תוחישבו ױמואנב

 .ץראה ןינבב םמצע תא ףתשלו לארשי ץראל םתײלעל

 הינמרגל הירטסוא חופיס .רשכומ ךירדמו בוט דידי םלוכל היה ליבנק םײח

 ,חורבל חרכה ושיגרה הברהו השק עוזעז ונמע ינבל םרג 1938 תנשב תיצאנה

 תושעלו לועפל ףיסוה שדחה ומוקמב .הילגנאל ותחפשמ םע עיגה ליבנק םײחו

 .םײביטקורטסנוק םישעמל םררועו םידוהי סניכ ,םירתהו םרת ,לארשי תנידמ ןעמל

 שידקה אוהו ירבע ךוניח ןעמל לועפל ןמזו חוכ ךםח אל הסנרפ תודרט ףא לע

 רופישב בר ןינע הליג יתד ידוהיכ .תונקסעלו םירגובמל תירבע תארוהל ױתותעמ

 ,ןודנולב ףא .ודילש רפס תיב /׳רדח״ה ר״ױו יאבג היהו ,ױרוגמ ריעב תסנכה תיב

 תודסומ ןעמל הגאדל תונותנ ױתובשחמ ױה ,הנועמ תא החפשמה הקיתעה םשל

 תונשב ױקסעבו הילגנאב רוביצה ײחב הברה ותורעתה .םײדוהי תוברתו דסה

 .ױרוענ םולח תא םישגהלו הצרא תולעלמ והתענמ ,תומדקומה הנקיזהו הדימעה

 םע ןאכ שגפיהלו ץראב רקבל קיפסה אוה .ױדידױ ומצע אוה ורעטצה ךכ לע

 הדײרפ ומאמו ל״ז ליבנק חבש ׳ר ױבאמ שריש םשכ .םידידיו םירבח םע ,ותחפשמ

 השירוה ןכ ,לארשי תבהאו תיתד השוחת ,ץינמסיטמ ןאמטכיל בקעי ברה תב

 .(7.7.1971) א״לשת זומתב ד״יב רטפנ ליבנק םײח .ױנב ינבו ױנבל

 ילתפכ רנטיװקו קחצי םהרבא רנטיװק
 םתלכשה תא ולביקו הב וכנהתה ,ץינמסיטב ודלונ רנטיװק םיחאה ינש

 הפש״ ירבעה רפסה תיב םתמזיל תודוה דסונ 1898 תנשב .יללכ עדמבו הרותב

 .תידרפסה הרבהבו ״תירבעב תירבע״ ודמל ובש היצילגב ןושארה ,״הרורב

 םה .ידוהיה בוחרב שודיח ,ינימ־וד םג היה תומדקתמה םהיתופקשהל םאתהבו

 .תירבעו ך״נתה ידומילל םירגבתמ םירענל םידחױמ םיסרוק םג ונגרא

 םסרפתנו הװקת התפב ובשומ עבק ,הינשה הילעב הצרא עיגה קחצי םהרבא

 ,וטנרפסא לש דיסח םג היה רתיה ןיב .םיבושחה םיירבעה םירומה דחאכ הב

 ויחא לרוג .1944 תנשב ת״פב רטפנ .תונועבטה דיסח היה ןכ .ץיפהו דמלש הפש

 .יל עודי וניא ילתפנ
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 .הרות ילודגו םינבר לש םבשומ םוקמכ דימתמו זאמ העודי התיה ץינמסיט

 ױחש םינברה לכ לע יגולונורכ רדסב רוםמל יתלוכיב ןיא ,תורוקמ רדעה לשב

 ינבר לע יתאצמ רתױ בר רמוח .מידחאל טרפ ,ז״יהו ז״טה האמב ץינמסיטב

 ,ץיבורוה שוביל הירא ׳ר ,ארגיא םלושמ ׳ר ןואגה ןוגכ ,ח״יה האמב ץינמסיט

 .ןלהל טורטורפב םירבד איבא םהילעו םירחאו ץיבורוה םלושמ ׳ר

 רטפנ םשו יח ץינמםיטבש ״םינושארל ןורכז״ ורפסב בתוכ םימואת יבצ םײח

 וארקו שודק שיא היה ,לביפ הימחנ ר״ב ליפאק בקעי ברה (1787) ז״מקת תנשב

 .בוסוקמ לדנמ םחנמ ק״הרה לש ױבא היה אוה ,״דיסח ליפאק״ ׳ר ול

 ברה :םינברה תא (1895 ואקרק) ״םשה ישנא״ ורפםב ריכזמ רבוב המלש

 הרוגאלוגב ד״בא היהש ,ץינמסיטמ השמ ׳רב לשנא ברהו ץינמסיטמ ל״גס םהרבא

 .בוכלובב ד״בא ץיבורוה שיא יולה ריאמ ׳ר לש ונתוח היהו

 ברה תא רבוב המלש ריכזמ 1903־מ (בוקל׳ז ריע) ״הבגשנ הירק״ ורפסב

 סקנפ) ,בובל לש הנידמה ישאר םע הנמנש ,ץינמסיטמ שפסױ ׳רב םהרבא

 .(152 ףד (1690) ן״ת תנשמ הליהקה

 תױח ריאמ ׳ר ברה
 ןילופל העיגהש תױח תעדונה םינברה תחפשממ היה ריאמ ׳ר לש ואצומ

 ׳ר עדונה םכח־דימלתה לש ונב היה אוה .לגוטרופ שוריג ירחא ז״יה האמב

 ,ץינמסיט תב ול אשנ .תוצרא עברא דעװב רבח רפוסמה יפל ,היהש ,תױח קחצי

 םג עדונ ,ונתוחכ •הליהק התואב בר הנמתנו ,רצינמסיט יכדרמ ׳ר לש ותב

 וסחיתה הרותה ידמול לכו ןואגכ ללכב היצילגו ץינמסיט תביבס לכב ריאמ ׳ר

 .דובכה תאריב ױלא

 תױח תחפשממ קלח בשײתה ו״טה האמב לגוטרופמ םי־חהיה שוריג ירחא

 תױח םהרבא ןב קחצי ׳ר לש ואצומ הנממו ,סנאבורפב רחא קלחו הילטיאב

 ןכ ירחאו קסובב בר היה קחצי ׳ר .1568 תנשב ןילופל אבש ,(1610—1538)

 תחפשממ ןושארה היה אוה .(1587—1584) ץינסורפ תבישי שאר םג היה .גארפב

 רבחמו לודג ןדמל היה תױח שונאמ־םחנמ ונב .החרזמבו הפוריא זכרמב תױח
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 ,(1590 דאקארק) ״אנזופ ןברוחל הניק״ ,(1621 גארפ) ״תבש תורימז״ :םירפפה

 .״םימימת ךדד״

 ףתתשה 1617 תנשב .(1636—1617) בולדישבו הינוב׳צב בר היה םחנמ ׳ר

 ,ןושמש ׳רו סחנפ ׳ר ,בקעי ׳ר ױה ױנב תשולש .ןילבולב תוצרא עברא דעוב

 .לארשי הצרא וכרדב 1655 תנשב דרגלבב רטפנש

 דגנתמו לבוקמ ,ןואגכ עדונ בקעי ׳ר לש ונב (1726—1660) תױח קחצי ׳ר

 ױרפסמ דחא .ירבעה קודקדה לע רקחמו םירוביח 13 ריאשה .יבצ יתבשל ףירח

 הלע ותנקז תעל .(1732 טרופקנרפ) ״קחצי ערז״ הנשמל עדונה ושוריפ אוה

 .רטפנ הבו לארשי ץראל

 יכדרמ ברה ונתוח .ץינמסיטב בר ,ליעל רומאכ ,היה ,תױח ריאמ ׳ר ,ונב

 ,רבלג .נ ר״ד) .תובר תודגא תורפוסמ ױלעו ןיסײר תנידמ שאר היה ץינמסיטמ

 .(1928 הניו ״עמיטש לאאסנענא״ תױח יבצ ר״ד .ידורב רפס

 םירחאו (ץיגמסיטמ לקנעי) בקעי ׳ר
 בײל הירא ׳ר 1815—1813 םינשב ידורב לש הבר היה ״ידורב רפס״ יפל

 .ארגיא םלושמ ׳ר לש ותשורג — קיב לאומש ׳ר לש ותב תא אשנש כימיואת

 לקנעי ׳ר הנוכמ היהש בקעי ׳ר לש ומש םג רכזנ םש םינמנה םהידכנו םהינב ןיב

 .ץינמסיטב בר היה םאו וײח לע םיטרפ ןיא םלוא ,ץינמסיטמ

 תנשב ןהיכ (״ז״יהו ז״טה האמה ןיב גרבמל ידוהי״) ןאבלאב ריאמ ר״ד יפל

 תידוהיה הידפולקיצנאה יפלו ,רבילוה והילא ןב ןימינב ׳ר ץינמסיטב ברכ 1765

 ברה ה״יה האמה לש הינשה תיצחמב ץינמסיטב יח ,גרוברטפ תאצוה (תיסורה)

 םיכרע ףלא) ״םיפלא ףלא״ :סופדב ועיפוהש ױרפס ינשב עדונה ,לדנמ םחנמ

 .״םחנמ תראפת״ו (1876 ,בובל ,ף״לא תואב

 ארגיא םלושמ ברה
 םלושמ ׳ר וא רצינמסיט םלושמ ׳ר םג הנוכמ היה .1801 רטפנ ,1751 דלונ

 ד״בא לשיפ ברה לש ונתח ,ןועמש ׳ר ,ױבא .(היצילג) ׳ץא׳צובב דלונ .רגרובשרפ

 יללחמב תושק םחול היהש םימש ארי ,םכח דימלתכ היצילגב עדונ ײמולוקד

 הרותה חורב וכניחו תאזב ש־ח ױבאו םילודג תונורשכ הליג ותודליב דוע .תב־ש

 תומשנה״ תחאכ ותוא ןײצו בוט־םש־לעבה ותוא ריכה ,שש ול ואלמשכ .המכחהו

 ררועו ױנואגב עדונש ידורבב לודגה תםנכה תיבב שרד רבכ ע־שת ןב /׳תושדחה

 דמע אל ,ץיבורוה ־שיא יולה קחצי ,עדונה ןואגה וליפא .ױעמוש ברקב תולעפתה
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 .טוטאז השרד לעב ותואכ ,לעבל הכזתש הנטקה ותב תא ךריבו ,חוכיוב ותא

 הנותחה רחאל רצק ןמז דא ,ידורבמ קיב לאומש לש ותב תא השאל אשנ ג״י ןב

 יולה קחצי ׳ר לש ותב תא ךכ רחא ול אשנ אוה .התעיבת יפל טג ותשאל ןתנ

 .תבש התואב ותב תא הב ךריבש הכרבה המײקתנ ךכו ץיבורוה שיא

 רבכ ןמז ותוא .ץינמסיטב תונברה אסכ לע הלע ,ז״י ןב ותױהב ,1769 תנשב

 ןואגה ,םיתבה ילעבמ דחא .הימכח ידימלתבו םירישעה הירחוסב ריעה העדונ

 ילודגמ דהאל בשהנו ש״ײ תפרשמ קיזחה ,(רנײװ לצרה ׳ר) רגי׳צנוק לשרה ׳ר

 הבש ,ץינמסיטכ ריעל רוקעל ול יאדכ היהש ,םלושמ ׳ר אטבתה ױנפב .הירישע

 םלושמ ׳ר היה ץינמסיטב ותונבר לע ףסונ .המכחו הרות תבר םידוהי תדע שי

 ודמל הבש ,ץינמסיט תבישי־שארכ םג ןהיכו באלסינאטס תפנ לכ לש הבר םג

 .םימכח ידימלתו םילודג םינבר ,םינואג ואצי םכותמו ,הנידמה לכמ םידימלה

 ילתפנ ׳ר קידצה ,טנב יכדרמ ׳ר ןואגה םסרפתה זא לש ץינמסיט תבישי ישנאמ

 ,גרבסדנאל ריאמ ׳ר ,בוסאסמ ימהנ ׳ר ,שילאקמ בקעי ׳ר ברה ,ץישפארמ שריה

 דיסחה ברה לש ױבא ,בוליהוממ רנאק ןהכה שר־יה בקעי ׳ר ,גרובשרפ י״ע גניזפמ

 םג ם־שו תפצב ב־שײתהו לארשי ץראל ותנקזב הלעש ,ץינמסיטמ רנאק לכימ ׳ר

 השמ ברה ,הצײהדופמ רצילאק עטנ ןואגה ברה :םג ואצי ץינמסיט תבי־שימ .רטפנ

 קחצי ןואגה ברה ,גיצפײלמ םימואת לקנרפ ךורב קידצה ברה ,ן־שי־ןרביאמ ל״ז ץניכ

 ױרחא עסנ ,(1794) גרובשרפל םלושמ ׳ר רקעש רהאלש ,ל״צז סילרפ השמ

 .ױפמ הרות ם־ש דומלל ךישמי־ש תנמ לע אוה ףא ם־ש ב־שײתהו

 .הידיסחו היגיהנמ תא תושק רקיבו תודיםחל ףירח דגנתמ היה םלו־שמ ׳ר

 .ףירה הקשמ לכמ רזנתה ט״ױו תב־שב ־שודיק דבלמו ,הרותב קסוע היה הלילו םױ

 אל טפשמל ךא ,דעכ באלסינאטסב טפ־שמה תיבב עיפוהל ןמזוה־ש ױלע רפוסמ

 רשאכ .באלסינאטס ל־ש םימכח ידימלת םע הרות ל־ש סומלופב עק־ש־ש ןוױכ ,עיגה

 .הרצ לכמ תרמו־שה איה הרותה יכ הנע סנקיהל לולעו רחאמ אוה־ש ול וריעה

 .רחא דעומל החדנ טפ־שמהו לגר עקנ םיטפו־שה דחא יכ ררבתנ ןכאו

 הבותכה תאירקב םײמעפ העטו ןי־שודיק רדםל דמע םעפ יכ ױלע רפוסמ ןכ

 קיספה אוה .(ה־שורג) ״אדתכרתמ״ ארק (תימראב הנמלא) ״אדתלמרא״ םוקמבו

 ןושארה הלעבמ השורג איה יכ ררבתה ןכאו הלכה תא רוקחל ליחתהו ותאירקב

 הפל הפמו המײקתנ אל הנותחה .ןהכ אוה יחכונה ןתחה וליאו ינ־שהמ הנמלאו

 .קידצ לש ונולשכב הצר אל ךרבתי ם־שה יכ ,ריעב הנירה הרבע

 םאו ןאכלו ןאכל םינו־ש ןימעט לע ןעשנ היה תור־שכ ינײנעב קסופ היה־שכ

 ״ףרט״ הבושת לביק םאו ותיבל דײמ טלמנ היה ״רשכ״ הבושת וה־שימ לביק
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 חספ ברעש םירפסמ ױה .קספה תא תונשל םעט אצמי דועו רשפא ,הכחמ היה

 /׳רשכ״ קספ םלושמ ׳ר .חספל רשכ ןײנעב לואשל (ומש בקעי) רענ ױלא אב

 קפקפ ומצע אוה רשאכ ״רשכ״ קסם עודמ רדסה תעשב ױדימלת ותוא ולאש רשאכ

 ןוכנ יכ ינרובסו תושפנ ח״יב לפוטמ ינע רלדנס אוה הלאשה־לעב״ :הנע ,ךכב

 .״יתא ומיכסי םײמשהו יתקספ

 סחיה תא תוחיכומ ןהו הפל הפמ ױלע תוכלהמ ױה הז חסונב תובר תודגא

 .והורטע הבש דובכה תאריו םתבהא ,םלושמ ׳ר לא הביבסה ידוהי לש אלפנה

 אוביש וב וריצפה תובר תוליהק .ץינמסיטב בר םלושמ ׳ר שמיש םינש ה״כ

 ידימלת לש ריע בוזעל הבא אל םלושמ ׳ר םלוא ,ןריעב תונברה אסכ לע ןהכל

 .ץינמסיטכ םימכה

 ,אבצה תדובעל םײדוהי םירוחב אורקל הליחתה הירטסוא תלשממ רשאכ

 ׳ר .םירישעה ינב םוקמב ,םײנע םירוהב םיביצמ ץינמסיטב להקה ישאר ױה

 ,ול עמשיהל ובריםש רחאלו ,הז גהונמ ולדחיש םהילע עיפשהל לדתשה םלושב

 ,גרובשרפב תונברה אםכ תא לבקלו ץינמסיט תא בוזעל רמוא םלושמ ׳ר רמג

 .םיבר םידימלת הב ול ױהש

 ברהש רחאל הצרפש יתבר תקולהמ התיה ץינמסיט תא ותביזעל תרהא הביס

 (בשטולזמ ל״ז לכימ לאיהי ׳ר לש ודימלתו יקלא שיא) ר׳זירבז לבײפ ׳ר קידצה

 םהינפלש םידיסה לש הנטק העיס ץינמסיטב התיה לבײפ ׳רל .םלושמ ׳ר תא שײב

 .םלושמ ׳ר םג ללפתה ובש לודגה תסנכה תיבב ללפתמ היהו /שורדל אב היה

 םלושמ ׳ר םגש הכחמ היה הרשע־הנומש ירחאו הביתה ינפל רבוע היה לבײפ ,ר

 םידגנתמה .הליפתב ךישמהו הכיח אלו העט םעפ .הרשע־הנומשה תא םײטי

 לש ונובלע תא ועבת ,ץינמסיטב בור ױהש (אוה ףא דגנתמ היה םלושמ ׳רו)

 ומצע םלושמ ׳ר וליפאש הפירה תקולחמ הצרפ םידגנתמהו םידיסחה ןיבו םלושמ ׳ר

 .גרובשרפל רקע ,םולש ףדור היהש ןוױכ .הככשל הילצה אל

 ל״ז והילא קחצי ׳ר ודיהי ונב תא ריאשהו 50 ליגב ב״סקת תנשב רטפנ אוה

 שיראב רכששי ברה ןואגה ברה לש ותב תא אשנ והילא קחצי ׳ר .ילהרש ותב תאו

 עדונה קידצהו ריבגה לש ונב ,גרבסלדנמ שריה יבצ ׳רל האשינ תבהו ,רבונאהכ

 •גרבסלדנמ ףסױ ׳ר ןילופב

 קחצי ׳ר לש ותנותהב םיוסמ ערואמ תובקעב יכ ץינמסיטב םירפסמ ױה

 ונב םג רג םש ,ןדזרדב הכרענ הנותחה .החפשמה לכל דבכ ןוםא עריא ,והילא

 הבושת לעב השענו ױרוענב סרוקיפא היהש ,ףלװ ׳ר ,ץישבײא ןתנױ ׳ר לש

 לש ותנותהל ואבש םינדמלהו םינואגה תא ולצא חראלו דבכתהל שקיב .ותורגבב
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 םהל עדונשמ הולביקש רחאלו ,ותנמזה תא ולביק אל וללה .והילא קחצי ׳ר

 רחאל הנש .הת םוכל טרס רבד םועטל ומיכסה אל זא םג ,הבושת לעב אוה יכ

 ױה םידוהיו והילא קחצי ׳ר םג ותנותח רחאל םײתנשו םלושמ יבר רטפנ ןכמ

 .הבושת לעב ומילכהש לע םײמשה ןמ שנוע הז יכ םירפסמ

 ועיפוה וירפסמ המכו הברה בותכל םלושמ ׳ר קיפסה םירצקה וײח ךשמב

 ארגיא ׳ס״ :ריכזנ ועיפוהש ױרפסמ .די בתכב וראשנ ןקיתש תובר תונקת .סופדב

 ,״ינש קלח ,המר ארגיא ׳ס״ .םישנ רדסו דעומ רדס לע םישודיה ,״ןושאר קלח ,המר

 ׳ר ודכנ לש ותושרב ראשנ ם״במרה לע לודג רוביח .םישדקו ןיקיזנ רדס לע

 םהרבא ׳ר קידצה ברה ודכנל ותוא ורכמ ױשרױו השראומ ,גרבסלדנמ םלושמ

 ,תובושת שולש ,״ארגיא םלושמ ונבר״ ת״וש ורפס םג םופדב עיפוה .בױנשארקמ

 .ץיבונר׳צ

 לע זמר שי והילא קחצי ׳ר ,ונב תבצמ לע .1801 תנשב רטפנ םלושמ ׳ר

 הבושתה לעב תא ושײב־ש לע ,ליעל רפוסש יפכ ,האב תע םרטב םתריטפ־ש ,ךכ

 ק״ש םױב הנ־ש םירשע ןבכ ובאב ודועב ול ךלה ףלח יכ״ :ץי־שבײא ףלװ ׳ד

 רעצ םרג ותומ .(1804) ״ה״בצנת ק״פל ר״פ״כ״י ם״ו״ח״ר אוהו תנ־ש ,ןו־שה ׳ו

 .ץינמסיט ,ונריעב םגו תונברב הל ־שמי־ש־ש .ותדעל בר

 ץיבורוה שיא יולה שובייל הירא ׳ר
 .1844 :רטפנ .1760 :דלונ

 ץיבורוה ריעב .הנ־ש תואמ ־שמח ינפל תוליחתמ ץיבורוה תחפ־שמ תודלות

 ןב והיע־שי ,םימש תאריבו תורי־שעב גלפומ ידוהי םינמזה םתואב רג (הימהוב)

 ל־ש ןאצומ ונממ .1517 תנ־שב רטפנ .וריע ם־ש תא ומצעל לטנ־ש ,יולה ה־שמ

 ןושארה .תובר תונידמו םירעב ומסרפתהש ,ץיבורוה תועדונה םינברה תוחפ־שמ

 עדונה ברה ל־ש ונב ,שובײל הירא ׳ר היה באלסינאטסב וז החפשממ םינברב
 תנשב באלסינאטסב ברכ לבקתנ אוה .רגרובמה לקיציא ׳ר ל־ש ודכנו רזעילא ׳ר

 155 ךשמב ונבל באמ השיוריב תונברה אסיכ רבע זאמ .1844 דע ם־ש ןהיכו 1784

 .הביבסה ירעמ המכל םג אלא ,באלסינאטסל קר אל בר היה ־שובײל הירא ׳ר .הנש

 הארוה רתיה לביק רבכ םירשע ןב ותױהבו ױתונורשכ ולגתנ ותוריעצב דוע

 רטפנ םשו ץינמסיטב בשײתה תונורחאה וײח תונשב .ארגיא םלושמ ׳ר ברהמ

 תאז תמועל .הב םחלנו תודיסחל ףירח דגנתמ היה .84 ןב ותױהב 1844 תנשב

 םישוריפו ךרע ירקי םיבתכ ױרחא ריאשה .הלכשהה תעונתל תונלבוסב סחײתה

 וללה םיבתכה ןמ ולטנש םישנא ױה .סופדב וײחב ועיפוה אל וללה ךא ,הרותה לע
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 הבר) רזעילא ׳ר ודכנ קיתעה ותריטפ רחאל תובר םינש .םמשב םתוא ומסרפו

 הירא ׳ר .(1876) ״הירא ינפ״ רפםב םסיפדהו ובס ישוריפמ קלח (לופמױראמ לש

 ןכאו ,םיחבש םוש ותבצמ לע ותרחי אלש ותאװצב שקיבו רתױב עונצ םדא היה

 אסיכל הלע ,ותריטפ ירחא .ץינמסיטב תונברב ותנוהכ תונשו ומש קר הילע ןײוצמ

 .רכששי םלושמ ׳ר ונב ץינמסיטב תונברה

 רכששי םלושמ ׳ר
 השענ 22 ןב .הרות דמלו ךנחתה םשו 1805 תנשב באלסינאטסב דלונ

 ־סינאטסמ שובײל הירא ׳ר ױבא רבע 1842 תנשב .םינש ג״י ןהיכו ץעי׳זולזב בר

 ירחא .ץינמסיטב בר םײתנש היהו ױרהא ךלה םלושמ ׳רו ץינמסיטל באל

 חוכב םלושמ ׳ר חקלנ ,באלסינאטסב בר םג היהש ,שובײל הירא ׳ר ױבא תריטפ

 .המש בר תױהל

 בתכ לע םכמתסהב ,הבר תױהל ךישמיש ונממ העבת ץינמסיט תליהק

 רכששי םלושמ .ץינמסיטב בר םינש רשע תױהל בײחתה ױפלש תובײחתה

 ברכ לואש ׳ר ונב תא תונמל שקיבו ץינמסיטל אב 1883־ב .רזה אל ץינמסיטל

 םלושמ ׳ר .ולש תובײחתהה בתכ תא הלטיבו ותשקבל התנענ הליהקה .ץינמסיטב

 עדונ .הבר תונלבוסב סחיתה הלכשהל וליאו ,תודיסחל דגנתה ,ױבאכ ,רכששי

 ונקה ױתועידי .(״םירע יתש ןיב״ לסרק .ג) לוח ידומילב םג קסע ומצע אוהש

 .הל הצוחמו ריעב תידוהיה היסולכואה ברקב בר דובכ יל

 ץיבורוה שיא יולה לואש ׳ר
 ,הנולײז הציסואב בר היה 1883—1854 םיגשה ןיב .1913 רטפנ ,1832 דלונ

 רבכ ותוריעצב דועש ףא .1913 דע תונברב הב שמישו ץינמסיטל רבע ןכ ירחא

 הנממו הזוחא רכח קחצי ׳ר ױחא םע דחי .תונבר לע בשח אל ,םכח דימלתכ עדונ

 ןײדו היניטואב בר קהצי ׳ר השענ המ ןמז רובעכ .םהיתוחפשמ תא וסנריפ

 .ץינמסיטבו הציסואב בר ,רומאכ ,לואש ברו הנברו׳זב

 דפסה םיפדה ןכו ״שאר םימשב״ ת״וש רפס לואש ׳ר םסרפ 1871 תנשב

 .״העמד ןיע״ םשב םלושמ ׳ר ױבאל

 תכײש התיהש ץיבוקםאל ריעב :אבה הרקמה הרק ץינמסיטב בר ותױהב

 .ןמיונ םשב רמומ ידוהי לש ותלהנהב םירמשל תשורח־תיב םײק היה ןזורל

 תיב לש רחא דיקפ .ץינמסיטו באלסינאטס ידוהי רקיעב ױה םירמשה ינכרצ

 באלסינאטס לש ברל .שלעזיימ לאיזוע םשב יאשראו ידוהי היה ל״נה תשורחה
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 ףתוש םג םא יכ דבלב תשורחה היב להנמ קר ונניא ואמיונ יכ העידיה העיגה

 ברהש המ הזו הריכמ רטש חספ לכ ינפל בותכל ױלע ןכ לעו ןזורה יקסעל

 תיבמ םירמש תונקל ברה רסא ,ותעיבת תא אלימ אל רשאכ .ןמיונמ עבת

 יללכה עבותל רסמ ןמיונ .לואש ׳ר ,ץינמסיטמ ברה םג גהנ המודב .הז תשורה

 לש םירמשל תשורהה־תיב לע םרה וליטה ץינמסיטו באלסינאטס ינבר ינש יכ

 םירמשה ינתשורח ינש םע הינונק וז התיהש ךכ לע ףיסוהו יקסבולרוא ןזורה

 םירחוסה ינשו ל״נה םינברה ינש .תורחתה ימעטמ ,דלפדלוגו ןמרביל ,םידוהיה

 ינפל ךרעג טפשמה .יברימ שנועב ךורכ היהש רבד ,םרח תלטה לע ןידל ועבתנ

 םמצע לע ונגה םינברה .םיכומסה םירפכהמ םירכא 12 ,םיעבשומ לש ןיד תיב

 ,ץינמסיטמ ברה ל־ש ונועיטל םיעבשומה בל ומש דוחײבו הכלהה לע םכמתסהב

 .םירחוסה דחא תאו םינברה תא הכיז םניד קספ .הרותה יניד לע ךמתסהש

 .רתױ ההובג האכרעב אוה ףא לטובש שנוע ,רסאמ תנשב שנענ ןמרביל קר

 רבחמו בוקארקב בר היהש ,שובײל הירא םײח ׳ר :םינב ינש ויה לואש ׳רל

 .ןישטורבב ברו אתביתמ־שאר היהש סהנפ ׳רו ״הירא ײה״ ת״ושו ״ןיבוריע ןוקית״

 רגאה ףסױ ברה
 תחפשממ היה ואצומ .1878 תנשב (היצילג) בוטולבאזב דלונ ףסױ ׳ר

 לדנמ םחנמ ׳ר לודגה קידצהמ הלשלתשהש הניבוקובו היצילגבש רגאה םינואגה

 ונב ואסכ תא שרי ותריטפ ירחא .ריע התואב תונברב שמשמ היהש ,בוסוקמ

 ודיחי ונבל ושירוה הזו (הלקנעי) בקעי ׳ר ורוכב ושרי ונממ ,(הקדוד) דוד ׳ר

 •רגאה ףסױ ׳ר היה (תונב עברא םג ול ױה) ױנב תשמהמ דחא .לדנמ םהנמ ױ

 .ותונדמלב עדונ םינשב־ךר ךרבא ודועבו ױבא תיבב הרות דמל ףסױ ׳ר

 קחצי ׳רכ עדונ) ןטוק קחצי ׳ר ץינמסיטמ ר״ומדאה לש ותב תא אשנ ז״י ןב

 ורחב םידיסחהו לקחצי ׳ר רטפנ 1906 תנשב .תלכשמה לדבכױ תא ,(ץיגמסיטמ

 היה בוהא .גלפומ ןדמלו םינפ תרדה לעב ידוהי היה .םהלש יברל ףסױ ׳ר תא

 רמאל היה גהונ תבש לכ .ץינמסיט ישנא לכ לע םא יכ ,דבלב ױדיסח לע קר אל

 .דובכה תאריב ול וניזאה וללהו ױדיסח ינפב הרות

 ױדלי ינשו ותשא םע רבע ,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפב ,1914־ב

 התוא אצמו ץינמסיטל רזח אוה .םײסורה תואבצה תגיסנל דע םש ראשנו הניװל

 לש ונב רתיװשכ ןכמ רחאלו ןײדכ ותוא הלביק הליהקה .ןײד אללו בר אלל

 היה ףסױ ׳ר .(1926) ברל הב הנמתנ תונברה תקזח לע ץיבורוה לואש ׳ר

 תיבל םיאב ױה ץינמסיטב םיתב־ילעבו אלפנ ״ןגנמ־לעב״ ,בבלנו םימת שיא
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 תמשנ״ םהילע ובבחתנ דוחיב .הליפתה לאו הנירה לא ןיזאהל ולש שרדמה
 .ץינשיװ חםונב עמש תאירקו ולש ״ײח לכ

 םהינש .לוח ידומילבו הרותב םילודג ,קחציו שובײל ,ול ױה םינב ינש

 תיב היה ברה תיב .ץינמסיטב ופינס תא וגיהנהו ״יחרזמ״ב םיליעפ םירבח ױה

 רוביצ יכרצב הקסע לדבכױ תינברה .תינױצ תוליעפלו םינױצ םינקםעל ןמאנ

 השראוב השאל ול אשנ שובײל ,םנב .םימותילו תױנע תוחפשמל דעסב דוחיבו

 .םיצאנה םיחצורה ידיב םש הפסנו קסיזורגמ אריפש יברה לש ותב תא

 ריעצה םנבו לדבכױ ותשא םע דחי ל״ז ףסױ ׳ר ,ץינמסיט ינברבש ןורחאה

 .ופסנ םשו באלסינאטםל םיצאנה י״ע 1942 תנשב ושרוג לקחצי

 אוה .ל״ז ריאמ ףסױ ׳ר ץינמסיטמ טחושה לש ונב יפמ יל רםמנ םלרוג לע

 ,ותילטב ףוטע ושרדמ תיבמ ברה תא וכילוה םינמרגהש העשב היאר דע היה

 .אלכה לא ץינמסיט תובוחר ינפ לע םד תתוש ותוא וליבוהו ונקז תא ושלה

 ראש ןיב הפסנ הבש באלסיגאטסל םידוהי לש הצובק םע ותוא וחליש םשמ

 .םוקמה ידוהי

 (ץינמסיטמ קחצי ׳ר) ןטוק קחצי ׳ר

 תחפשמב 1841 תנשב ב׳צידרבב דלונ ץינמסיטמ קחצי יבר ר״ומדאה

 שובײל יברמ — ט״שעבהמ אוה ל״צז םײח השמ יבר ױבא אצומ .םינבר

 ,1858 תנשב .ותחפשמ םש היה רביל .ב׳צידרבמ לודגה רביל ׳רמו רבורוקסורפ

 הרײעב (היצילג) הירטםואל ויחא ינש םע דחי לובגה תא הצח ,ז״י ןב היהשכ

 בױנשלב בכעתנ אוה .ראצה אבצב תורישמ טלמיהל ידכ ,ידורב י״ע בױנשל

 ותחפשמ םש תא הנישו הניבוקובב ראשנ דחא .םכרדב וכישמה ױחא ינשו

 בצײתה קחצי ׳ר .״יבר רעלאס רעד״ הנוכ םש ײמולוקב — ינשה ,ןמסטוגל

 ױלע הוױצ קידצהו לובגה תא חירבה דציכ ול רפיסו בױנשלמ קידצה ינפב

 תדועת) ״הקירטמ״ל ותוא ףריצ קידצהו ולוקב עמש קחצי .בױנשלב ראשיהל

 אשנ ןכמ רחאל הנש .ןטוק החפשמה םש תא לביק קחצי ׳רו ולש (הדילה

 ץינמסיטב הרטפנ) .הרומג תקדצ התיה איה ףא .השאל קידצה תב הדלוג תא

 אוהו תוכימס בתכ ול ונתנ הלעישוהי ׳ר זלבמ יברהו ונתוח .(ה״פרת תנשב

 לודג תיב ול הנק םש .ץינמסיטל רבע המ ןמז רחאל םשמו ידורבב רוגל רבע

 הרהמ דע .הרות ירבד דמלמ היה ובו ,לודג שרדמ תיב ול הנב וכותבש ,ןגו

 .ם״במרה לש ״האופר רפס״ב יקבכו לודג םכח דימלתכ ,ץינמסיטמ יברהכ עדונ

 ותיב ינפל תודמוע ױה םױ םױ .הביבסה ירעבו ץינמםיטב םיבר םידיסח ול ױה
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 וא הצע סכטל ,הרות ירבד ױפמ עומט־ל םיקחרממ ולא ואבש ױדיסח תולגע

 .יהשלכ הפורת ונממ לבקל

 ושרדמ תיבל ללפתהל םיאב ױה םירחא םיבוט־םימיב םגו םיארונ םימיב

 דיםח״ל ןיזאהל תנמ לע ,תורײעמו םירעמ םידיסה תורשע םג ,ריעה ינב דבלמ

 תופקהה תעל הרות תחמש לכב .האנה ותליפתבו ותנירב עדונש ״בורופוטמ

 .תופקהל הרוחה ירפס םע ,תושרדמה יתב לכמ ױלא םיאב ױה

 .׳ץשירטסנוממ יברה היה ל׳סיתמ ׳ר רוכבה :תונב עב־שו םינב העברא ול ױה

 ולשמ ןײנמ ול היה ןאכ •באלסינאטסב ררוגתה הנושארה םלועה תמחלמ ירחא

 דבלב וריע ידיסח לע קר אל דבוכמו בוהא ,לודג םכח דימלת היה .שטילה בוחרב

 .ץינמםיטב דוחײבו תורחא םירעב םג םא יכ

 ,ישילשה ונב .יימולוקמ ודוד תב תא השאל ול אשנ ,םײח המלש ,ינשה ונב

 בשײתהו ץילײבמ רי־שע תב ול א־שנ םירפא ׳ר יעיברה .רחוס רשענ לכימ ׳ר

 .(היסור) ילאממ יברל הא־שינ ״דאל הקבר ,לקחצי ׳ר ל־ש הריכבה ותב .ם־ש

 האשינ ,הרובד ,תישיל־שה .בונא־שחב הרגו הנילי׳זדמ יברל האשינ ,לירס ,הינ־שה

 ,רגאה ףסױ ׳ר ,בוטולבזמ ברה ל־ש ונבל — דבכױ ,תיעיברה .טיצנאלב יברל

 ידומילבו הרותב התואיקבב העדונ דבכױ ■ץינמםיטב בר רחואמ רתױ ה־שענש

 תינבר החפשממ ואצומש ,ןילופמ יברל האשינ ,לחר ,תישימחה תבה .לוח

 .םש הבשײתהו בוקארקמ רחוסל הא־שינ ,לדוה ,תיששה תבה .ץנילגוממ תמסרופמ

 .רגאה םײח ׳ר ,רגאה לדנמ םחגמ לש ונבל הא־שינ ,הלטני תיעיב־שה תבה

 ,הנושארה ע״החלמ ינפל דוע רטפנ אוהו איניטואמ יברה היה לדנמ םהנמ ר

 יברה ,םײח ׳ר םבס ידי לע וכנחתנש תבו ןב ,םימותי ינ־ש ריא־שהו ,ױבא ײחב

 ר״ומדאה ,בולרפ םײח המלש ׳ר ל־ש ונתח היה קחצי ׳ר ונב .איניטואמ

 1942 רבוטקואב .ץמולטב ארתאד־ארמ היה םינ־ש רשעמ הלעמלו בוכילובמ

 סוקראמ לדױ ,עדונה בוקארקמ דיגמל האשינ תבה .ץ׳זלבב םיזאגה אתב הפסנ

 .(רגאה ־שובײל ׳ר י״ע רסמנ)

 ד״סרת ןװשח ד״כב ץינמסיטב לאר־שי רבקל אבוהו רטפנ ץינמסיטמ קחצי ׳ר

 .הקוחרהו הבורקה הביבםה לכמ םיבר םיר״ומדאו םינבר ופתת־שה ותיװלב .(1904)

 הכאלמהו רחסמה יתב לכ .היװלהב ופתת־שה ,םירצונו םידוהי ,ץינמסיט יב־שות לכ

 ״ונתח תא יברל ױדיסח וריתכה ,ותריטפ ירחא .יללכה לבאל יוטיבכ ,םילוענ ױה

 לכמ .ריעה ברל םג הנמתנ הנושארה םלועה תמחלמ ירחאו ,רגאה ףסױ ױ

 יברה ,ל׳סיתמ ׳ר לש ונב ,דחא דכנ קר םײחב רתונ תאזה הלודגה החפשמה

 .׳ץשירטסנוממ
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 ןטוק (בײל) הירא ןורהא ברה
 הינש-ד ע״החלמ ינפל •הרותב לודגכ עודי .ץינמסיטב 15.10.1893 דלונ

 הינשה ע״החלמ ןמזב .הידמולב העדונש הבישיה שארב םש דמעו ץילײבב רג

 רחאל דײמ ,המחלמה ירחא .ױנב תשולשו ותשא םע הלגוה םשל ,ריביסב היה

 קסעו (הינמרג) ואכדב ברכ רצק ןמז ההש ,מ״הירב תא בזע ,ותולגמ ררחושש

 הינמרגב םינברה תדוגאב ליעפ םג זא היה .הטילפה תיראש לש םלבס ךוכישב

 קרױ ױנב בשײתה ,הינמרג תא בזע 1949־ב .טרפב ןכנימד תונברבו ללכב

 .ותמכחבו ותרותב היה יואר ול ,דובכב לבקתנ ױלא /׳והיתתמ ינב״ ס״נכהיב יברכ

 םײהסוש המלש סחנפ ׳ר ברה
 ודועב .ל״ז שיקלמש קהצי ׳ר לש ודימלת היה .לשימשפב 1854־ב דלונ

 .לשימשפ ותדלומ ריעבש םײפכ יעיגי םע תבש לכ הרות דומלל בהא ךרבא

 ישנא םע הרותה דומילב םש םג ךישמהו רבע םשל הנמידארב השא אשנ

 דואמ לבוקמ היה .דיגמ םש השענו גרבמלב בשי תמײוסמ הפוקתב .״ךמע״

 .םהיללפתמ תנמזה יפל ,םינושה תושרדמה יתבב שרדש ױתושרדב

 הב םגו ץינמסיטל רבע םשמ .בוטולבאזב דיגמ היה 1897—1894 םינשב

 הבו באלסינאטסל רבע םשמ .הנושארה ע״החלמ ץורפ דע דיגמ שמשמ היה

 לש בהלנ דיסח היה .״םיחא תדוגא״ דיגמה לש תסנכה תיבב שרדו ללפתה

 .ויתושרדב המכח בורב בלשמ היה םתוא ,ױתונױערו לצרה ר״ד

 ןײד הי׳ציא ׳ר
 תונברב ץיבורוה שיא יולה לואש ׳ר שמיש ןהבש םיגשב ץינמסיטב ןײד היה

 הבישה ןקז ,ונקז ,ותמוק הבוג .םינפ תרדה לעבו גלפומ ןדמל היה .(1913—1883)

 הטופק שבול היה .ױאור לכ יניעב דובכ ול וױש תוכוראה ױתואיפ ,ךוראה

 םיכוראו םינבל םײברג ,םירצק םײםנכמ ,בחר טנבאב הרוגח ,הקיהבמ ישמ לש

 םישישק םע הרות דמולו זיולקב ללפתהל ךלוה היה רקוב לכ .תורוחש םיילענו

 ױדימלת שארב דימת בשױ היה רכוז ינאש המ יפל .ותרותב וקשחש םיכרבא םעו

 זיולקב .ריקה בהור לכל ערתשהש הרקיתה דע הובג םירפס־ןורא ױרוחאמו

 םיצורמ םידדצה ינש ױה דימת .הרות־ןיד ןדו תולאש קסופ ,12 דע הלבמ היה

 .המכה תואלמ ױה ױתונקסמו ףירח חומ לעב היהש ןוױכ ,וניד יקספמ

 ,הבוהאה וריעב לארשי רבקל אבוהו הנושארה ע״החלמ ינפל רטפנ אוה

 .ןורחא דובכ ול קולחל ואצי היבשות ינומהו ,ץינמםיטב
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 ץינמסיטב םידמלמו םיטחוש
 טחוש הידוד ׳ר

 ידוהי .ץינמסיטב םיטחושה זיב שישקה היה (להאװ דוד) טחוש הידוד ׳ר

 ינוציחה והארמ .תוכוראו תואנ תואפו ןבל ןקז לעב ,ןוסחו הובג ,םינפ־תרדה לעב

 ,תרותת תבחר ,ןיסולפ לש תעבגמ דימת שיבח .ויאור ברקב דובכ תארי ררוע

 ,תישיא ותוא יתרכה .םײלענ־יאצחו םיכורא םינבל םײברג ,םײכרבל דע םײסנכמ

 .רפסה תיבב ודחי יתדמל וליפא ,לקיב חםפ ,ודכנ םע .תונכשב ונרג ןכ־ש

 ךרדב ךא ,ךכל םידחױמ םינקתימ ול ױה הבש ורצחב טחוש היה תופוע

 הביתה ינפל זיולקב רבוע היהו ״ןגנמ־לעב״ היה .תינוריעה הטחשמב טחש ללכ

 לש דמעמ ול הנקה הז לכ .ךכל םיפצמ ױה רבכ םיללפתמהו ,תובורק םיתעל

 .ריעב תובישח

 שחוש לבײפ ׳ר

 היה .ץינמסיטב טחוש תובר םינש היה (רטכש לבײפ) טחוש לבײפ ׳ר

 הטשפתה ױמיב) דיסח היה אלש יפ לע ףא .ױנעו ליכשמ ,םכח דימלת ידוהי

 תובכש לכ .ריעב דואמ בוהא היה ,(העיגה ונריעל םגו היצילגב דואמ תודיםחה

 דמלמ היהו תוטחושה תא בזע ,ותנקז תעל .בר דובכ ול ושחר היסולכואד

 .לוח ידומיל דומלל םהל רשפיא םג ךא ,ױנב תא םגו וריע יכרבא תא הרות

 .ױמי תירחאב םשל רבע אוה ףאו ױנב ורג הבש ,באלסינאטסב רטפנ

 טחוש םייח ׳ר

 .ותוריעצב תמ .הנושארה ע״החלמ ינפל תובר םינש ץינמסיטב טחוש היה

 ורתונ אל ןכ לע .ץינמסיט תא םינטקה ױדלי םע ותנמלא הבזע ותריטפ ירחא

 .ץינמסיטב םישרױ ול

 טחוש ריאמ יסױ ׳ר

 םינשב ץינמםיטב טחושכ לבקתנ (רסעלפ ריאמ יםױ) טחוש ריאמ יםױ ׳ר

 ץינמסיט תיםולכוא דואמ הששורתנ הנושארה םלועה תמחלמ ירחא .1926—1925
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 — ץעסילמ יםױ ׳ר עיגה ץינמסיטל .דחא טחושמ רתױ קיזחהל החוכב היה אלו

 רוחש ונקז ,ןוסח םדא היה ותנקזב וליפא .באלסינאטס תביבסב הנטק הרײע

 ץרפ ץינמסיטל ואוב םע דימ •דגנתמו םכח היה .תואנו תוכורא ױתואפו ריפאמ

 ,ץינמסיט לש הבר םעו ,ל״ז דלפננול המלש ׳ר ,להקה שאר ןיבו וניב ־ןוסכס

 .תצק חיבשהל ליחתה ץינמםיטב •רמוחה בצמהש העשב הז היה .רגאה ףסױ ׳ר

 ואיבהו ריעב םיטחוש ינש קיסעהל ןתינ יכ ,הליהקה יגיצנ ורבס ךכ םושמ

 ינשה טחושה .להקה ישאר ןיבו וגיב הבר תקולחמל םרג רבדה .ףסונ טחוש

 .1931—1930 םינשב לבקתנ

 .1942 תנשב ץינמםיט ידוהי לכ םע דחי הפסנ ריאמ יסױ ׳ר

 טחוש לארשי ׳ר
 םיבוט־םימיב .הרות גופסו ןידע םדא היה .״ישמה־־ןרבא״ ריעב ותוא וניכ

 םיכשומ ױה ולש הניגגהו ולש חסונה .הביתה ינפל שרדמה־תיבב רבוע היה

 ױדליו ותשא םע הפסנ .ץינמסיט יסולכוא לכ לע דואמ םילבוקמ ױהו םיללפתכ

 .1942 תנשב םײצאנה םיחצורה ידיב

 טחוש הלסױ ׳ר
 ,1935 תנשב ץינמסיטב טחושכ לבקתנ (ןומולס ףסױ) טחוש הלסױ ׳ר

 ותב תא ,ץינמסיטמ השא ול אשנ אוה .טוחשל קיספה ריאמ יסױ ׳רש רחאל

 תעדונ תידיסח החפשמ ,רכאמלטרג סחנפ ׳ר לש הדכנ ,בורג לשרה ׳ר לש

 ױדליו ותשא םע הפסנ .טחושל ךמסוה ותוריעצב רבכו רשכומ היה .ץינמסיטב

 .האושב םינטקה

 דמלמ שובײפ ׳ר
 לבוקד דמלמ היה (ױוניככ רעלפאלפ שובײפ ׳ר וא) דמלמ שובײפ ׳ר

 שובײפ ׳ר לש ורדהל ירוה יתוא ורסמ שולש יל ואלמ רסיאכ .ץינמסיטב

 רפסה־תיב לוײש ותרידב להינ ותואו ,ריעב םירדחבש לודגה היה הז .דמלמ

 םהבש לודגהו ,חבטמו םירדח ינש הללכ ותריד .לודגה ןועשה םע הז ,תורענל

 םידליה תא יברה דמיל דהאה די לע .תונחלוש ינ־ש וב ודמע .״רדח״ל שמיש

 .םינטקה תא ״ןגס״ה — ינשה דילו םילודגה

 •ולצא דומלל םוהלש םהירוהש םידליה לכ תא ליכהלמ רצ היה רדחה

 רשאכ .םיקחשמל םוקמ היה הבש ,רצהב םידליהמ קלח דימת והש ןכ לע
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 ׳ר לצא .רצחה לא תרחא םידלי תצובק ואיצוה ,המינפ םידלי תצובקל וארק

 .י״שר םע שמוחב רומגו ״ףלא־ץמק״מ לחה םידמול םידימלתה ױה שובײפ

 קיסעה שובײפ ׳ר .ישפנ־יכרבו תובא־יקרפ םג תבש לכב םידמול ױה םילודגה

 םידליל ױה •םינטקה םידליה תא ריזחהלו איבהל היה ודיקפתש ,ינש ןגם םג

 והשימ לצא הלימ־תירבל םתוא םיכילומ ױה רשאכ ,רדחב תוחמש ימי םג

 הנופא לבקל תאז תרומתו ,עמש־תאירק תרימאל ריעבש םיתבה ילעב יבושחמ

 .םיקתממו

 היה רענהו הדועס םיכרוע ױה שמוח דומלל רדחה ןמ רענ ליחתה רשאכ

 יפ לע ןלהל ינא רסומ הזכש הישוד .רהא דלי םע חישוד םצעב ,השרד שרוד

 :ןורכזה

 םידגב שובל החמשה לעב — לודגה ןחלושה לע םידמוע םידליה ינש

 :ול ארוק ורבח .וראוצ לע האנ תרשרשב ול יולת ןועשו םישדה

 !דלי ,הנה אוב —

 .החמשה לעב הנוע — דלי ינניא רבכ —

 ? התא המ ,ןכ םאו —

 .רבכ ינא האנ ךרבא —

 ? דומלל רבכ התא עדױ םולכ ,התא האנ ךרבא םאו —

 .׳ ינא עדױש יאדו —

 ? דמול התא המ ,ןכ םאו —

 :תחלצומו הבוט העשב ,שמוח —

 ? שמוח שוריפ המ —

 .השימח —

 ? הטורפב םיכעכ השימח ? המ השימח —

 .השודקה הרותבש םירפס השימח ,אל —

 ? תעכ התא דמול רפס הזיאו —

 .׳ ארקיו —

 ? ארקיו שוריפ המ —

 • ארק אוה —

 ? תסנכה־תיבל תכלל ארק שמשה לארשי ? ארק ימ —

 םשכו תונברקה יגיד תא ול דיגהל יניס רהמ השמל ארק ה״בקה • אל —

 תונברק לע דמלאו אובא ,רוהט ידוהי דלי ינא .רוהט ינא םג ךכ אוה רוהט ןברקהש

 .םירוהט
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 רוכזי רפס

 ןחלושה ביבס םידמוע ױה החמשה־לעב לש ױרוהו ,דמלמה דוחיבו ,םיעמושה

 .תחנ בורמ םינרוקו

 לכ .םיברעב םג םידמול ױה םהבש םירצקה ףרוחה ימי ױה םיזילע דוחיב

 םלוכו (ריעב זא היה םרט למשח רואמ) ודיב םנפ קיזחה ,התיבה ותכלב ,דלי

 ,הלילב תכלל םיליחתמ ונא ,בוט הליל ,פוה ,פוה״ :תכל ריש ןיעמ ורש דחיב

 .״ודסח םלועל יכ ,אל וא ןכ

 .הנושארה םלועה תמחלמ ינפל דוע הבוט הבישב רטפנ שובײפ ׳ר

 רקילפ הדוהי אבא ׳ר

 םידליהו ותונדפקב ריעב היה םסרופמ .ץינמסיטב ינש יקדרד דמלמ היה

 זחלש תאז לכב .העוצרב שמתשהל הברמ היה ןכש ,קשח אלב ױלא דומלל וכלה

 תמחלמ ינפל רטפנ .רשכומו בוט דמלמ היה קזחומ ןכש ,םהידלי תא ױלא םירוה

 .הינשה םלועה

 (טאנארג) דמלמ קיזייא ׳ר

 םג ,,תײה רשאכ ,םימיב אב ידוהי אוהו ותוא ינא רכוז .ארמג דמלמ היה

 .רפסה תיבב לוח ידומיל יתדמל רבכ זא יכ ףא ,(1906—1905) ױדימלתמ ינא

 ,תונב יתש ול ױה .ארמגו י״שר םע שמוח ודמל רבכש םידימלת וכלה ורדח לא

 לוה־ידומילב ןהיבא ידימלת תנכהב וקסע ןהיתש .ליספ־הקלאו הרובד רתסא

 .הנושארה ע״החלמ ינפל רטפנ .ידוסיה רפסה תיב תארקל

 (ןאמטורב) דמלמ שריה ׳ר

 םימותיל דעױמ היהש ,ינוריעה הרות דומלתב דמלמ היה ,דמלמ שריה ׳ר

 .דומיל רכש םלשל הגישה אל םדיש םײגע ינבו

 םירועיש .ך״נת םג םידליה ודמל ולצאמ־ ,ריעב ידיחיה דמלמה היה אוה

 תושרהי־ ולכי אמא־אבא לכ אלו םולשת תרומת יטרפ ןפואב קר ןתונ היה הלא

 הרועמ היה .יטרפ ןפואב ולצא ודמלש םידליה ןיב יתײה אקװד ינא .תאז םמצעל

 .םיאיבנ יקרפ ונל שרפמו דמלמ היה רשאכ ותובהלתה תא ינרכוזו ך״נתב ולוכ

 יתמ בקעי תעלות יארית לא״ :ומכ םירבד חצנל ותרחנ ונתובלו וניתוחומב

 יתחקלו״ וא (א״מ והיעשי) ״לארשי שודק ךלאגו הוהי םואנ ךיתרזע ינא ,לארשי
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 ״םכתמדא לא םכתא יתאבהו תוצראה לכמ םכתא יתצביקו םײוגה לכמ םכתא

 .(ו״ל לאקזחי)
 .הנושארה ע״החלמ ינפל רטפנ

 ארמג ידמלמ

 תא םירוה םיחלוש ױה םהילאש םירחא םג ױה ל״נה םידמלמה ןמ ץוה

 ׳ר :השולש קר םהמ ינא רכוז .ארמגב םהיתועידי תא קימעהל וצרשכ םהידלי

 .קאזנםוש ןמלק ׳ר קידצ לסױ ׳ר ,והירמש

 ,םירפסל רפסמ תיב ,קירטש הנױ ׳ר ,והירמש ׳ר לש ונתח להינ המחלמה ינפל

 .ותודמלמ תא שרי ,ונתוח תומ ירחא .ןיליפתו םיתילט ,תורמג ,םירוזחמ ,םירודיס

 •םירגובמה םע ארמג םידמולו זיולקל םג םיאב םידלי ױה םידמלמה דבלמ
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 ץינמסיטמ םידוהי לש תואנקױד

 קאטסוש ןמלק ׳ר
 ריעב ריכה אל ימ .ױדי תועבצא שש םוש לע ױוניכ קר היה (תשש) קאטסוש

 םימלש םימי .קבט תחרהמ םוח ,עורפ ןקנקז לעב ןמנמש ,ץוג ידוהי ? ןמלק ׳ר תא

 ןכש ױרבד תא ןיבה אל שיא .םר לוקב דמולו ארמג ףד לע זיולקב בשױ היה

 והוניכ .תונטקה תױתואב לודג ןעדי אוה יכ היה עודי ךא ,ומטוחב ףפנאמ היה

 תשירד יפל .םינש תורשע ךשמב בוט־םױ לכ לח יתמיא בשחל עדי ןכש ,״יח־חול״

 וב וקשח אקװדש םידימלת ױה .(ןטײצרהאי) הריטפ ימי בשחמ היה םיכרצנה

 לע חסופ היה אלו הרמה הפיטה תא אנש אלש םג עודי .ארמגו הנשמ םדמליש

 .הנושארה ע״החלמ ינפל דוע רטפנ .ריעב הלימ־תירב וא הנותח םוש

 קידוצ לבייפ ׳ר
 לעב ,ןוסחו המוק הבג ידוהי .יאנק דיםח היה .ץינמסיטב ױמי לכ רג לבייפ ױ

 ךלה םשמו ינוריעה הװקמב לבוט היה רקוב לכב .תולסלתסמ תואפו ךורא ןקז

 תרחוס התיהש ,ותשאל ריאשה הםנרפה תגאד תא .ארמג דמלו ללפתה ובש ,זיולקל

 הכודא תחפטמו ישמ לש הציפו׳ז שבול היה דימת .םידיריבו התיבב םידבב

 הנוקה היוג הזיא םש אצומו ותיב לא אב היה רשאכ .ירוחאה הסיכמ תבברתשמ

 היה .ױנפ תא הב הסכמו המודאה ותחפטמ תא איצומ היה ,ותשא לצא םידב

 ץינמסיטב רטפנ .גלפומ ארמג לעבכ ותוא וכירעה םהירוהש ,םידליל ארמג דמלמ

 .הנושארה ע״החלמ ינפל

 קידוצ לסױ ׳ר
 תוכימס ול התיה ;םכח דימלתכ ריעב עדונ .רשיו םת שיא היה לסױ ׳ר

 םונצ ידוהי .םירוכה הרות־ינידב ףתתשהש ףא הל קקזנ אל אוה ךא תונײדל

 תא שטנ תורחואמה ױתונשב .םיגיראה רחסמב קסע ותוריעצב .רצק ונקזו היה

 .ול םירז ױה אל םײללכ םיעדכ םג .םירישע ינבל ארמג דמלמ היהו רחסמה

 ונימאהו ותוא ודביכ ןכש ,הרות ןידל ױלא םינופ ויה םתס םיתב־ילעבו םירחוס

 •הנושארה םלועה תכחלמ רחאל רטפנ .םימײקמ ױה וניד קספ תאו וב
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 ילאומס הלטומ ׳ר
 ונקזו םרג־בחרו המוק־הבג ידוהי אוהו ותוא ינא רכוז .ליכזקמ ידוהי היה

 ותיבב .חוטש רדניליצ־יצח ,(הצחמל ךורא) ץוצק ןרוטקמ שבול היה .חפוטמו ןבל

 ױנב תא .תורשכהו תרוסמה חורב להנתמ היה תיבה ךא ,תינמרג םירבדמ ױה

 .ריעב רוביצה ײחב דבכנ םוקמ וספת ךכ םושמ .תינוליחו תידוהי תוברתב ךניה

 תחפשמ לש קנאבב םינומיא שיא ױמי לכ היה ,ותעד לע דמע זאמ ,הלטומ ׳ר

 .הלבותו םיבחרנ קנאב יקסע הלהינש ,הנהעט םיריבגה

 לתוכב רומש םוקמ ול היה םשו ,לודגה תסנכה תיבב ללפתמ היה הלטומ ׳ר

 •הנושארה םלועה תמחלמ ינפל דוע ץינמסיטב יח .חרזמה

 (סולש) ררל השמ ׳ר

 היה יאור־רצק .תואנ ױתואפו חפוטמו ךורא ונקז ,המוק הבג ידוהי היה

 היה .דבל לש הכר תעבגמ בוחרבו ושאר לע הפיכ שבח ותיבב .םייפקשמ ביכרהו

 ,תורענלו םירענל יטרפ רפס־תיב ותיבב להינ .ץינמסיטב םיליכשמה יבושהמ

 תופשה יתשב תירחסמ תבותכתל םיסרוק להינ ןכ .תינמרגו שידײ וב ודמלש

 ־תיבב ןה ,םיבר םידימלת םג ול ױה ךכ םושמו הרומכ הבר הכרעהל הכז .ל״נה

 להנמכ דבע רקובב ןכש ,םײרהצה־ירחא תועשב להינ םתואש ,םיסרוקב ןהו רפסה

 ־תיבב ארוק־לעבו יאבג היה תובר םינש .הנהעט תחפשמ לש ל״נה קנאבב תונובשח

 ינפל ץינמסיטב רטפנ .ברעה ולוק תא עומשל ובהא םיתבה־ילעבו שרדמה

 .הנושארה ע״החלמ

 רצינש ריאמ
 הטנ תינױער הניחבמ .הנושארה ע״החלמ ינפל ץינמסיטב רטפנו יח

 םג .םייממעה רפםה־יתבב תד ידומיל דמילו ועוצקמב הרומ היה .םיליכשמי

 ןיכהו םײנוכית רפס־יתבל לבקתהל ושקיבש םידליל יטרפ רפס־תיב להינ ותיבב

 .תוניחבל םתוא

 רמאהטוארק ׳בג
 הרומה התיה .הנושארה םלועה תמחלמ ינפל הנש הרטפנו ץינמסיטב הרג

 .תינמרגה תורפסהו הפשה תא ודמל הלצא .ץינמסיט לכב תורענל הדיחיה תיטרפה

 תיתפרצ ,תינמרג היפמ דומלל ןהיתונב תא הילא תוחלוש ױה םירישעה תוחפשמ

 םײנמרג םיררושמ תוריצי ךותמ םיאנה ןהימולקדב ועדונ היתודימלת .הרבח יםומיגו

 .לבגומ רפסמבו דחױמב תורשכומה קר ,הלצא ולבקתנ תובר תונב אל .םימסרופמ
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 ןרטשמרומ לבייל
 הזכרמב דמע .הנושארה ע״החלמ ינפל תובר םינש ריעב דואמ דבוכמ היה

 קיזחהו דיעה־שאר ןגס דיקפת אלימ הבש ,ריעה תלהנה לשו תידוהיה הליהקה לש

 חוטיבה תרבח לש החוכ־אב םג היה .ידוהיה םיבשותה םשרימ תקלחמ תא ױדיב

 םיתבה ילעב תא טעמכ ץלאמ היהו ״הטירוקס הד הקיטאירדא הנוינואר״ תיקלטיאה

 חור תרומ ררועש רבד ,דבע הבש הרבחב םשוכר תא חטבל םײדוהיה םירחוסהו

 איבה ,איהה תעב ריעב תוצרופ ױהש תופוכתה תופירשה לשב םלוא .ריעב הבר

 םײנוריעה תוגוטלשל היה ברוקמ .ןכמ רחאל וריכה ובש רבד ,ױחוטיבב הבר תלעות

 דואמ דבוכמ היה יכ ףא .ץינמסיט ידוהי תבוטל דימת לצינ ותעפשה תאו םײזוחמהו

 קחרה דניח ױדלי תאו ללובתמ היה .יתדה ידוהיה רוביצה ײחב ףתתשה אל ,ריעב

 תורשמ םופתל םהל רשפיא הז רבדו ההובג הלכשה ולביק םה .תידוהיה תרוסמהמ

 .תוהובג תױתכלממ

 תיתכלממ הרשמב קיזחהש ץינמסיטב ידיחיה ידוהיה היה אל ןרטשנגרומ הלבײל

 ריעה תלהנהב תוהובג תורשמ וספתש םירחא םידוהי םג עדױו רכוז ינא .ההובג

 ידוהיה רוביצה תבוטל םתוליעפ לע ריכזהל יל בושח םתואו ,תידוהיה הליהקבו

 ןגס — ןאמעז שריה ,ריעה שאר ןגס — ןײלביל לאירזע :תא הנמא םכותמ .ריעב

 גיצנ — רפופ הלקעי ,הליהקה דעו רבה — רנגרב ןמלק ,הליהקה שארו ריעה שאר

 דעו רבח — לונק שריה ,הליהקה שאר — ןדאל ןמלז ,ינלופה ןוטלשה לש הנוממ

 רטפג ,הליהקה שאר — דלפננול המלש ,(ינמרגה שוביכה תעב הפסנ) ,הליהקה

 .(ינמרגה שוביכב הפסנ) הליהקה שארו דבכנ רבח — רשיפ המלשו 1939 תנשב

 ךאװש דוד ׳ר
 היה אוה .1858 תנשב ץינמסיטב דלונ (רדײנש דוד רותב עודי) דוד ׳ר

 רסמתה תינױצה העונתה תישאר םע .הרות־ירדח לכב יקב ןכ יפ לע ףאו טקדידוטוא

 תוכאלמה ילעב ןיב ינױצה ןױערה תא ץיפה רשכומ ןלמעתכ .שפנו בלב הילא

 בישקהלו זיולקב הבי־שיל בר ןמז שידקהל גהנ םימיל ריעצ ותױהב דוע .ץינמסיטב

 הרזעל לכ־םדוקו דעס תולועפל רסמתה .םידמולו םידמלמ לש הרות־ירבדל םש

 ,םיחרוא־תסנכה־תיב הליהקה תלהנה הנגרא ותמזי יפל .ריעל ריעמ ודדנש םײנעל

 ןױבא לביק תותימצל םניח תריד .דחא הליל םניחב ןולל הלא םידדונ ולכי ובש

 תיב .ובש רטנבניאה לעו ידוהיה תורבקה תיב לע רומשל היה ודיקפתש ,ימוקמ

 םיקה המהלמה ־רחא דײמ •הנושארה םלועה תמחלמ ימיב סרהנ הז םיחרוא תסגכה

 םינכשה ןכש ,תורבקה תיב לש ורודיגל בר ץרמ ןמזב וב שידקהו דסומה תא שדחמ
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 ובפה ומצע תורבקה־תיב תאו הקסהל היצעב ושמתצדװ רדגה תא ובירחה םירצונה

 רמוחכ וחקלנ ןהמ תוברו תובר תובצמ םג זא וםרהנ .םהיתומהבל הערמ־הדשל

 ורטפנו ױחש םינברו םינואג ,םיקידצ לש םהיתורבק םג תאזה הלבנב וקוזינ .ןײנבל

 .ץינמסיטב

 הרטמל ותמורת תא םורתי ידוהי לכש תנמ לע ,בר ץרמו ןמז שידקה דוד ׳ר

 ױצמאמ .המישמל ףרטצהל ארק הקירמאבש ץינמםיט ידוהי תא םגו וז השודק

 .החלצהב ורתכוה

 .המילש הנומאב תאז השעו רוביצ יכרצב בל־רשי ןקסע היה דוד ׳ר

 .1927 תנשב ץינמסיטב רטפנ

 קיפופ ה׳צנאי ׳ר
 ינפל .1850 תנשב ץינמסיטב דלונ (יאנבה ה׳צנאיכ עדונ) קיפופ ה׳צנאי ׳ר

 .תילאיצוסה תוליעפה חטשב ריעב םיבושחה םינקסעה דחא היה הנושארה ע״החלמ

 ,הײנב תױנכת לע םותחל תוכזה ול התיהו ,ץינמסיטב ידיחי השרומ יאסדנה היה

 דסונש ״םיחא תבהא״ ןוגראב ליעפ היה תירוביצ הניחבמ ״דיריעה ינפב ואבוה־ש

 תוחפשמה לכ ױלא וכײתשהו דעס תולועפל דעונ הז ןוגרא .ץינמסיטב הפוקת התואב

 ,תומורת ,םיישדוח רבח־ימדמ םײקתה ןוגראה .תורישעכ תױנע ,ריעב תױדוהיה

 םירדנו תוחמשב תומורת ףסואמ ,היריעה תלהנימ לש ,הליהקה דעו ל־ש תוכימת

 .הרותל הילע תעב ״םיחא תבהא״ תסנכה־תיבב

 ו־שוריפ — םילזח רוקיב ״דלכ תסנכהו םילוח רוקיב :ױה ןוגראה לש ױתורטמ

 הרזע :ןוגכ םהיתױוכרטצהל הגאדו ןוגראה ירבח ידי לע תקוביש םילוחל הגאד

 .חוכ ףילחהל ולכױ םהיבורקש תנמ לע ,םילוחה לש םהיתבב הליל תױונרות ,תיאופר

 ןוגראה דילש םידסח תולימג תפוקמ תואװלהב האטבתה הלכ־תסנכה תוליעפ

 ױה תואװלהה ;םהידלי תנותחב תיפסכ הניחבמ םהל עײסל ידכ ,םיכרצנ םירוהל

 דצמ הבר הכרעהל התכז ה׳צנאי ׳ר לש ותוליעפ .תיבר אללו םײעובש םימולשתב

 .ץרא ךרדבו הבהאב װלא וםחײתהו םײדוהיה ץינמסיט יבשות

 .ץינמסיטב רבקנו 1935 תנשב רטפנ

 רקוט רזײל ׳ר
 עיגה ןײנמ עדי אל שיא .ץינמסיטב דלונ אל אוה .״קינװ־דמל״ םשב ותוא וניכ

 ירטסוא־יסורה לובגה תא חירבהש קר היה עודי .ללכב ואצומ ןײנמו ץינמסיטל

 .תואפו ןקז רוחש ,היה ןוסח םדא ״דחפשמ אלל היה ותוריעצב .ןאכ בשײתהו
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 תא קיזחה םש ,ררל השמ ׳ר לש ופתרמב היה ותכאלמ תיב .טרח היה ועוצקמב

 ץעמ טרוח היה .ץע תשװד לע תינמיה ולגר תציחלב תענומ התיהש ותטרחכ

 תונוראל םיאנ םיטושיקו תוטימו תונחלוש ,תואבטצא ,תואסכל םיילגר ,םיכורעכ

 הלבמ היה ישפחה ונמז תא .היוקל ותסנרפו ול התיה אל הבר הדובע .םיװזמו

 .ארפס אלמ אנצכ והוכירעה זיולקב םידמול .ארמג דומלב זיולקב

 םוש לע .שיאמ הרזע שקיב אל ןױבא היהש ףא .רתױב עונצ היה ױיח חרוא

 אלש טעמכו תיב בשױ היה הנוזלארה ע״החלמ תונשב .״קינװ־דמל״ והוניכ ךכ

 תוניתנ לעב ותױהב םירטסואה תונוטלשהמ ןה רמשנ אוה .ױתומא תלדמ שמ

 אבצה תורישמ קירע היהש םושמ ,(ריעל וסנכנ רשאכ) םיסורה ינפמ ןהו תיםור

 בטוח השענ הירחאל .םולשב המחלמה תא רבע ץינמסיט ידוהי תרזעב .יסורה

 .זיולקב שמש השענ הנקז תעל .קחודב סנרפתה הזמו םיצע

 .לארשי רבקל אבוה םשו ץינמסיטב רטפנ

 רדאב שריה ׳ר
 אלה ןיב םגו םידוהיה ןיב םג שבוחכ עדונ (אפור שריה) רדאב שריה ׳ר

 םהלש ,ריעב םיאפורה וליפא .הנושאר הגרדממ עוצקמ לעבכ ותוא וכירעה .םידוהי

 וליפא תובורק םיתעל .ותכאלמב קוסעל ונממ וענמ אל ,יניצר הרחתמ היה

 ר״ד ,ץינמסיטב עדונה אפורה רשאכ הרקמ רכוז ימצע ינא .םדיב עײסל והושקיב

 הרובש לגר רבחל עײסיש תנמ לע ול אורקל יתוא חלש ,ירוה תיבב רגש רלקעז

 .ױתוחוקלמ דחא יוג לצא

 דימת התיה ולש הרפםמה .רקיעב סנרפתה ונממש־ תורפסל ןוכמ םג ול היה

 ימ ,ואבש הלאכ םג םא יכ ,םתרופסתל וכיחשי הלאכ קר אל ױה וללהו םישינא האלמ

 םײטקליפורפ םײאופר םיעצמא ינימ לכו חור תוסוכו תוקולע דימעהל ,ןש רוקעל

 שקיב אל שריה ׳ר .םלשל המב םהל היה אלש םײנע ױה תוחוקלה בור .םירחא

 ױנבו תימואל חורב ותחפשמ תא ךניח .םניחב םהל שיגה ותרזע תאו םולשת םהמ

 .ץינמסיטב םײדוהיה תוברתה ײחב םירועמ ױה

 .רטפנ םג הבו ץינמסיטב דלונ רדאב שריה ׳ר

 גרבדירפ םינוב שריה ׳ר
 הליכשכה תא השאל ול אש־נ ןאכו ןמלא היה .1917 תנשב ץינמסיטל עיגה

 רדנס ׳ר עדונה םכה־דימלתהו דיסחה לש־ ותב ,ש־״הע לירב הלדיירפ תעדונה

 .אוה ףא םכח־דימלתו ליכשמ היה ןכש־ ,ותשא תחפשמב בלתשה אוה .לירב
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 םע םיפירח םיחוכױ להנמ היה תובורק םיתעל .םיבוט םימיב קר אב היה זױלקל

 תבשל גהונ היה תבש לכ .ותוחקפבו ױלופלפב חצנמ היה םתואש ,םוקמה ידיסה

 ותשא תומ ירחא .השעמ תעשב הירגיס ןשעמ אוהשכ ,םר לוקב ארמג דומלל ונגב

 םױב קר הרובקה הכרענ ןכלו םישקובמה הרובקה ימד תא הליהקל םלשל בריס

 הליהקה .הרבק לע הבצמ תמקהל ןױשר רובע םלשל בריס ןכ ומכ .התומל ישילשה

 ראות הז השעמ .םיצע ינש ןיב ,ונגב ןיכהש הבצמה תא דימעה אוהו הרתיו אל

 ־יארי םידוהי המכ ױלא ןימזה םינורחאה וײח ימיב .תע התואב גרבמל ינותעב

 רמאו לארשי יניד יפל אל גהנש לע ותטרח ישגר תא םהינפב עיבהו םימש

 .1938 תנשב רטפנ .רוביצב יודיו

 ןרוק בקעי ׳ר

 ריאשהש ,ױבאמ םתיתה הנומש ליגב .1899 לירפאב 13־ב ץינמסיטב דלונ

 ,שריה ןוראב ש״ע רפםה תיב תא םײסש ירחא .םינטק םידלי המכו הנמלא ױרחא

 ןײנב תוחחפ םש דמל אוה .עוצקמ דומלל הניװל עוסנל שריה ןרק ול הרשפיא

 ףתתשהו ירטסואה אבצל סײוג 1916 תגשב .םײללכ םידומילב םלתשה ןמזב ובו

 ףרטצהו ץינמסיטל רזח 1918 תנשב ,המחלמה ירחא .היסור הירטסוא תמחלמב

 ותנותח ירחא .דעסו תוברת תוליעפב םג קסע ןמזב ובו תינױצה העונתל דימ

 עציב ץראב .1925 תנשב ומישגהל הכזו י״אל תולעל ונױער תא שבגמ ליחתה

 יניגמ תורושל בדנתה 1925 תנשב .םיצוביקבו תידוהיה תונכוסב תונוש תודובע

 ליעפ היה .״הנגה״ל ףרטצה ךכ רחאלש םיגשבו םיברעה תופקתה ינפמ ביבא לת

 ליעפ היה 1937 תנשב .1934 תנשב הילע זרכוהש בורוזולרא ש״ע תיבגמב דואמ

 תנשב .הריטו ףונ־לת ,הזע—הנבי—ןיפירצ אבצה־תונחמ תײנבב ״הנוב ללוס״ב

 תידוהיה הביטחל םידמעומ ביבא לת ילעופ ןיב םײגו יחרזאה רמשמל ףרטצה 1939

 .םײטירבה תונוטלשה ינפמ רתתסהל חרכומ היה תינוחטבה ותוליעפ לשב .תמחולה

 ודיב הדקפוה ,ןולוח בשותכ .ןוחטבה דרשמב דובעל ליחתה ,הנידמה םוק םע

 .םוקמב תורדתסהה לש תרוקיבה תדעו ר״ױ תרשמ

 ױרכמו ױדידי ןיב ףסאו ״ןגמה ןרק״ תיבגמב ליעפ ןפואב ףתתשה 1955 תנשב

 ױתױוכזל .יקנע םוכס ױה םימיה םתואבש ,ךרעב י״ל ףלא םײתאמ לש םוכס

 די״ הנגהה ןואיזומ תמקהב הליעפה ותופתתשה ,תידוהיה תרצנ תמקה םשרית

 יהטשב הפינעה ותוליעפ תורמל .הפיחב הלפעהה ןואיזומו ביבא־לתב ״והילא

 תילאיצוס תוליעפ חתיפ הבש ,ןולוח ױרוגמ ריע תא םג חכש אל ,םינושה הנידמה
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 תמקהל תוליעפה תא זכיר דלפצרה םהרבא םע דחיו /ךליא״ ףינס ר״ױכ ,הפינע

 .קותיש יעגפנ םידלי ןעמל ןרק

 ,רבעשל ותנידמו וריע ינבל דוחײבו ךרצנ לכל החװרל דימת חותפ היה ותיב

 םינושארה ױמיב תיב םש ול אצמ דחא לכ .הפוריא ןברוח ירחא הצרא ועיגהש

 .הנידמה םוק םרטב דוע ,רדתסהל ידכ ירשפא עױס לכו הצרא ואובל

 .1972 ראונאיב 4־ב ןולוחב רטפנ

 תיליע־תרצנב ״בקעי רכיכ״
 דרשמ שיא ,הימיקמו הידסײממ דחא לש ורכז תא החיצנה תיליע־תרצנ

 .הנש ינפל רטפנש ,ל״ז ןרוק בקעי ךוחטבה

 ־תרצנ ישאר ,ןוחטבה דרשמ ןונגנמו החפשמה ינב דמעמב דרענש ,םלטב

 .״בקעי רכיכ״ — ומש לע ריעב תורכיכה תחא לש המש בסוה ,היתודסומו תיליע

 18.1.73 ,״בירעמ״

 ץינמסיטב םידוהי יסופיט

 דחא ידוהי בױשײ טעמכ היה אל .ידיי םגתפ רמוא — ״היעגושמו ריע ריע״

 דימת .ידוהיה בוחרה לש ינגרוא קלחכ ,ולשמ םײנײפוא םיסופיט וב ױה אלש

 םהיתורימזו םהירופיםב ,םתוגהנתהב ,םינושמה םהישובלמב םיטלבתמ וללה ױה

 .ריעה תובוחרב םישוע ױהש םינושמ םישעמ ינימ לכבו

 .םהמ םידחא לע רפסא ןאכו הלאכש םיסופיט ױה ץינמסיטב םג

 תפרוטמה תיאבגה ,היצנרב
 אצומ יתײה דימת .רדחב רענ דוע יתײהשכ ץינמסיטב היח התיה היצנרב

 הקיזחה תהאה הדיב .לודגה תםנכה תיב רעש ינפל בחרה וטסה לע תבשױ התוא

 .שיא לע הטיבה אלו רודיםהמ היניע תא השימה אל איה .רוזחמ וא עורק רודיס

 הישובלמו עורפה הרעש .שיאל התנענ אל .ברע דע רקובמ םש תבשױ התיה ךכ

 הקדצ״ הזירכמו הדיב הרידק תאשונ התיה תױװלהב .םיפנוטמ דימת ױה םיעורקה

 — ץינמסיטל העיגה ןײנמ .ריעב תונױש תוניפב הנשיו תלכוא התיה .״תװממ ליצת
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 ינפל דוע ץינמסיטב הרטפנ .ץינמסיט די לע רפכמ האצומש ורמא .עדונ אל

 .הנושארה םלועה תמחלמ

 ץילאפוק הל׳עטנ
 השולש .תדבוכמ ךא הינע החפשממ היה ואצומ .ץינמסיטב דלונ הל׳עטנ

 ןיב ינוניבה היה הל׳עטנ .םתונטקב דוע םאו באמ םימותי ורתונש ױה םיחא

 ורפיס .הינשה לע תחא ,תועבגמ המכ שובח תובוחרב ץצורתמ היה .םתשולש

 אל םלועמ .םיעבוכ השוע לצא דבעש תעב הלחש ךכמ האצותכ ול אב הז רבדש

 בוחרל אצױ היה תירחש תליפת רחאל םױ םױ .שרדמה תיבב הליפתל רחיא

 דע בוש ןכ ירחאו בירעמ־החנמל דע ץצורתמ היה ךכו ושאר לע ױתועבגמו

 ינש ״!הרעבת !וטלמה !רעוב״ :הציר ידכ ךות קעוצ היה תובורק םיתעל .תוצח

 תא םיפילחמו םש ותוא םיצחור ,ותיבל ותוא םיאיבמו חוכב ותוא םילטונ ױה ױחא

 ירענ ,ונתאמ לבקמ היה ןוזמ .ױלע תטעומ העפשה התיה הז לכל םלוא .ױדגב

 ונתוא תודייצמ וניתומא ױה וז הרטמל .ונרדח תונולחב עיפומ היהש העשב ,רדחה

 .תודחױמ ןוזמ תונמב

 (קהגמה — רעצפערג) שובייל ןורהא

 עסנ ותשא תריטפ ירחאש ,רדיינש הלאינופ לש ודיחי ונב היה שובײל ןורהא

 דוע .ןײבשיפ הידוה־הגײפ ,החונמה ותשא־תוחא לצא ותוא ריאשהו הקירמאל

 םהב ,הכאלמה יתבב דמל םתואש ,םיריש רשו תובוחרב ץצורתמ היה רענ ותױהב

 שיא ותוא שקיב םא /ץיבוהורדב םידבועה ןיב ץופנ היהש ריש בהא דוחיב .דבע

 :ךכ רש היה ,רכוז יגאש המכ דע ,זאו תאז תרומת ול םלשיש שרד ,רישיש

 ןעגנאגעג טײברא רעד ןופ זיא עלהנח

 ,טסיװעג טשינראג ןופ ןוא

 עדנאמאק סנײטשרעייפ ןעמוקעג זיא

 ...טסיזמוא ןסאשרעד ןעלהנח ןוא

 הל הכלה הדובעה ןמ ילהנח)

 ,רבד העדי אלו

 ןײטשרעײפ לש ותיפונכ האצי

 (...םנחל ילהנחב התריו

 עבטמ) םירציורק המכ תרומתש םושמ ול אב ,קהגמה — ״רעצפערג״ ױוניכ

 סנרפתמ םג היה אוה םלוא ...םעפ 30—20 תופיצרב קהגל ןכומ היה (תירטסוא

 .תױרבה לע אשמל לופיל אלש דבלבו ,תוליבח תאישנו תולבסמ

 -דנושארה םלועה תמחלמ ינפל דוע ץינמסיטב רטפנ
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 (ביטאקוס) ה׳צנימינב

 הציפו׳ז שבלו תואםו ןקז לעב ידוהי היה .ריעב רכומ סופיט היה הצנימינב

 וקוםיע .״תוכרב טעמו תוכאלמ הברה״ םגתפה לח ױלע .ידמל םײולב ,למײרטטױ

 אב ״ביטאקוס״ ױוניכ .הזב אצױכו תונולחו תותלד ,תופצר תעיבצ היה ירקיעה

 חספל םירופ ןיב .ותונקל עבתו ױעבצב בברעמ היהש רמוח ןימ לש םש לע ול

 .תוצמ־חמקל תוצמ סרוגו הכודמ םע תיבל תיבמ ךלהמ היה :דואמ קוסע היה

 תפיגמ תעשב .םימימת םימי בוחוב הארנ היה אל ופוריט וב זחאשכ םלוא

 הדמעוה הפוחהו ,המש הל׳היח ,ותומכ תפרוטמ ול ואי־שה ,1894 תנשב הרימכה

 תא השרד תנתמכ לביק םנמא זאו .הפיגמה דגנ הלוגסכו גהנמכ ,ןימלעה תיבב

 קר ול ורתונו םימי ךיראה אל גוױזה .ןשיה למײרטשה תאו היולבה הציפו׳זה

 הנושארה ע״החלמ רחאל דימ .וייח לכ דרפנ אל םהמש ,למײרטשהו הציפו׳זה

 .ותדלומ ריעב תמו סופיטב הלח

 (קרעט רענעגושמ רעד) ״ףרוטמה רגותה״ ,סקאמ

 .לובמאטסב ובשיתהו רענ ותױהב דוע ץינמסיט תא ובזע סקאמ לש ױרוה

 יתרטשמ רמשמ תחת סקאמ אבוה 1906 תנשב .בושח רחוס ױבא ה־שענ םש

 ךנוחמ ,המכו םירשע ןב רוחב זא היה רבכ .ירטסוא ןיתנל ב־שחנ ןכ־ש ,ץינמסיטל

 יקלהמ הריעז הנוכמ ןימ הנב־ש ךכב היה ופוריט .תינמרגו תיתפרצב טל־ש ,הפי

 ריבסהל הסנמו תױרבל התוא הארמ היה ןמזל ןמזמ .ותא האשונ היה דימתו םינועש

 היה םיתעל .ױפתכ לעש לסאב םיתבל םימ תלבוהמ סנרפתמ היה .השומיש תא

 רג היה .דוהרל ליחתמו בוחרה עצמאב םײלדה תא דימעמ ,לסאה תא דירוכ

 תלערהמ תמ םלועה תמחלמ ירחא .תוגרדמה לע ןשי ם־שו ינוריעה ץחרמה תיבב

 .םומיחה דודמ ועקב־ש םיזג
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 הנושארה םלועה תמחלמ ימיב
1914—1918 

 תואבצל יאבצ הנחמ ץינמסיט הכפה הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םע דימ

 .ןיטײסוה די לע יסורה לובגה לא ודעצש הירטסוא

 תחלשמ םהינפ תא הלביק .ריעל םיסורה רבכ וסנכנ 1914 רבמטפסב 3־ב

 םינפה תלבק לע ״הדות״ תואכ .וקנײסולװ ריעה־שאר השארבו ריעה םעטמ

 ךכבו ...ותרשרש לע ולש בהזה ןועש תא ריעה שארמ םיקאזוקה וכשמ ,תבהלנה

 ;םיכומסה םירפכהמ םירכא תואמ ריעה לע וטשפ םױב וב דועו דושל תוא ןתינ

 םידוהיה לש םשוכר תא דודשל וליחתה דחיו םײמוקמה םײוגה ופרטצה םהילא

 תא םידדושה ותיצה םױ ותואב דועו םדיב ועײס םיקאזוקה .םיתבהמו תױונחהמ

 ש״ײה לזנ םײנולמגה תורוניצה ןמו ש״ײה תקקזמ תאו םירומישל תשורחה־תיב

 .רהנה ךותל

 באלסינאטסל וטלמנו ריעה תא ובזע םיעצמאה ילעב טרפבו ,םיבר םידוהי

 20־ב .ןוזמ יכרצמב לודג רוסחמ ררתשה ריעב .הניװלו גארפל וליפא םהמ קלחו

 אבצה תורושב .הריעה בוש סנכנ ירטסואה אבצהו םיסורה ופדהנ 1915 ראורבפב

 הז ,ץינמסיטמ ואצומ היה וליפא םהמ דחא .םײדוהי םילײח םג ױה ירטסואה

 לש םלבס לע לקהל םזי םנמא אוהו .למס תגרדב תרישש גרבסגינק ילרב היה

 תוחפשמל ןוזמ איבמ היה ותדיחי לש הדשה חבטממו ולש ץינמסיט ידוהי

 תא זיגפה (ץינשלוא תורעיב) הביבסב הנחש יסורה אבצה .תױנעה תױדוהיה

 וטלמנ םיבר םידוהיו וברחנ םיבר םידוהי יתב .בר סרה הב םרגו ויחתותמ ריעה

 .החותפ ךרדה התיה ןײדע הילאש ײמולוקל

 בוש הרבע ץינמסיטו םירטסואה תא םיסורה ופדה בוש 1915 ץרמב 2־ב

 הרק שדוח ותוא .םיקאזוקה לש םעורז תחג תא םידוהיה ושיגרה בושו .םדיל

 רבד .״סלפע לרב״ ,דחא ידוהי לש תוריפ תונח דדשש קאזוקב הרי יסור ןיצקש

 ריעה דקפמ .םורגופ תריוא הררתשהו םיקאזוקה ןיב הבר תורמרמתהל םרג הז

 רפכה די לע התיהש תיזחה ןוױכב תכללו ריעה תא בוזעל םידוהיה לע הוױצ

 השולש .ברקתהל םהל השרה אל ירטסואה אבצה םלוא .הנרובדאנ די לע בוסולװ

 םה .ץינמסיטל רוזחל םיחרכומ ױה ףוסבלו רקפהה חטשב םידוהיה ודדנ םימי
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 וחלשו םיבושח םידוהי 4 ורסא םײסורה תונוטלשה .םידודש םהיתב תא ואצמ

 המלש ,ףײרג לכימ ,ךאבריוא המלש :ױה וללה .הבורע ינבכ היםורל םתוא

 .תידוהיה הליהקה ידיל םתוא ורסמ םשו הזנפל ולבוה םה .רגרב היניפו דלפננול

 .םהיתבל םבוש דע המחלמה ימי לכ םהילע ורבע אוהה םוקמב

 8־מ ליגב (םירבג) םידוהיה לכ לע יאבצה דקפמה הוױצ לירפאל 27־ב

 םהו םידוהי 300 ובצײתה .ריעה ןמ וחלושיש תנמ לע היריעב בצײתהל 60 דע

 ןאכ .ףטו םישנ ,םינקז קר ורתונ ריעב .בורובזו בוסאס ,בו׳צולזל םנמא וחלוש

 ועיקשה ,ץינמסיטב הנחש יסורה אבצב ותרישש םידוהיה םילײחה יכ ריכזהל ילע

 ועװגי אלש וגאד ןכו תױוללעתהמו תושיגנמ םירתונה לע ןגהל ידכ ץרמ הברה

 .בערב

 םלוא ,ריעה ןמ םיסורה תא םײרטסואה תוחוכה ופדה בוש 1915 ינױב 12־ב

 תפסונ הפקתימב רשאכ ,1916 טסוגואב 6־ה דע קר ךשמנ ירטסואה שוביכה

 וצלוא ,ידוהיה שוכרה תיראש דושל ףסונ .שדהמ ריעה תא יסורה אבצה שבכ

 .׳וכו ריעה ביבס הנגה תוריפח ןוגכ תושק תודובע ינימ לכב דובעל םידוהיה

 יסורה אבצהש ינפמ ,םירצונה םיסולכואה םג םעפה ולבס ללכה ןמ אצוי ןפואב

 ושבכ בוש 1917 טסוגואב ״דיסורל םחלשױ תולגעהו םיסוסה תא םהמ םירחה

 .םירמ תוברק ירחא ץינמסיט תא םירטסואה

 המרג דיל דימ ריעה תרבעהו ריעל ביבסמ םיכשוממהו םירידתה תוברקה

 יבגל םג רבדה אוהו .תוריקה קר ודרש לודגה תסנכה תיבמ .אלמה הנברוהל

 .ידורבמ יברה לש שרדמה תיבו זיולקה ,לודגה ־שרדמה תיב

 .םײדוהיה םיטילפהו םישרוגמה ידירש הגרדהב רוזחל וליחתה המחלמה רחאל

 ולגלגתנ ןהילאש ,תורחאה הירטסוא ירעבו באלסינאטסב ראשנ םהמ לודג קלה

 ״דמחלמה תוארומב

 םיניארקואה ןוטלשב

1918—1919 

 לע ןוטלשהו תירגנוה־ורטסואה תורסיקה הררופתה 1918 רבמבונב 11־ב

 םינלופה ןיב המחלמ הרהמ דע הצרפ ךכ לשב .םיניארקואה ידיל רבע היצילג חרזמ

 לשב תוררגס תוױנחה ,םימדוקה תוברקהמ הבירח התיה רבכ ריעה .םיניארקואהי

 היה אל םבור ,םיראשגהו ורדענ םידוהיה םיבשותה ןמ םיבר ,תורוחסב רוסחמה
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 .ךאבריוא םײה ושארבו ימואל ידוהי דעו ריעב םק הז בצמב .סנרפתהל הממ םהל

 הלועפ ותא ףתשל תנמ לע ,ץינמסיטב םקש יניארקואה דעװה םע רטיקתה הז דעו

 היצילימ המקוה ,םײמוקמה םיניארקואה תונוטלשה תמכסהב .ריעב רדסה תרימטיב

 היצילימב .םידוהיה םיסולכואה לטי םשוכרו םהײח ,םמולש תא היטבהל ידכ תידוהי

 ןמכרפש לדנמ היה הײצילימה דקפמ .תיאבצ הניחבמ םינמואמ םיריעצ 20 ופתתשה

 תא וליבגה םיניארקואה תונוטלשה .ירטסואה אבצב רבעשל ידוהי למס —

 םהל וקליחו םידוהי וררוגתה ובש חטשל קר תידוהיה היצילימה לש התוליעפ

 וליטה םהינפב היצילימה לש התוליעפ לע תױרהאה תא .םירודכ האמו םיבור 10

 םידוהי םירטוש 4 ורײס הלילו םױ .לגיפש ריאמ — רבע־של ידוהי ןיצק לע

 .ידוהיה עבורב

 לכ תא גצײש יזכרמה ידוהיה דעװה לש ובשומ־םוקמ היה באלסינאטסב

 גצײ .באלסינאטסב היה הב־שומ ףא־ש ,תיניארקואה הל־שממה ינפב היצילג ידוהי

 .לופונרטמ ןאמדלאו לאר־שי ר״ד עדונה ינױצה ןקסעה ותוא

 םידוהיה םײמואלה םידעװה לכ ל־ש סוניכ באלםינאטסב םײקתה 1918 רבמצדב

 םידוהיה .ןירפלה לראק ר״ד ל־ש ותואי־שנב יזכרמ דעו רחבנ םשו היצילג־חרזממ

 היסולכואה .תידוהיה תימואלה הפ־שכ הרכוה ־שידײו תימואל הימונוטוא ולביק

 ומי־שאה םה .םײמוקמה תוערואמה יבגל וכתומע תא הליל־שב הכירעה תינלופה

 ולדת־שה־ש הלאל יתכײתשה ימצע ינא .םדגנ םיניארקואה םע הלועפ ףותי־שב ונתוא

 ונא ןיאו ונתדמעב תױנידמ תונװכ םו־ש ונל ןיא יכ םײנלופה םיהרזאל ריבסהל

 ןוטל־שה עבת המ ןמז רובעכ .ריעה ידוהי ל־ש ם־שמרו םהײח לע ןגהל אלא םיצור

 — ןױיכמ ,קרפתתו קשנה תא ריזחתש תידוהיה היצילימהמ ימוקמה יניארקואה

 .ריעב םול־שלו רדסל תידעלבה תױרחאה תא םמצעל םירמוש םה־ש — ונעט ךכ

 תרימשל תומיאתמה תודוקפה תא ואיצוה םײזכרמה םײניארקואה תונוטל־שה ןכאױ

 ,םידוהיב העיגפ םהל םיפופכה ןמ עונמל םדיב הלע אל ךא ,הלוכ ריעב רדסד

 תונוטלשה אלו תודוקפ איצוהל םיכמסומ דבלב םה קר יכ ױה םירובס וללה ןכש

 ״י.רטסינימה ינא ןאכ״ :ןירט־ימבו תױטלחהב םריהצהב ,םײזכרמה

 תױפונכ ומק •םהיתוריד דױשו בוחרב םידוהי לע תױולפנתה וליחתה ןכאו

 םיחאה תשול־ש םהיניב ױה םיעודי .אבצ־ידמב הזיבה תכאלמ תא ו־שעש תונו־ש

 בצמה .תישיא םונרכה אל־ש םירחא םגו יקינצינשפ בוחרב ורג־ש /׳יקאינבוד״

 .ריעה ןמ טלמהל וליחתה םידוהיו םױל םױמ רימחה

 םג וגוסנו וחצונ םיניארקואה .גרבמל תא ינלופה אבצה ־שבכ יאמב 28־ב

 .ץינמסיטמ
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 1939—1919 םינשב ץינמסיט

 ןוגראה ישנא היתובוחרב ועיפוה ,םױלופה ידי לע ץינמסיט לש השוביכ םע

 שדח קרפ חתפנ דימו (״הבוקסיװ היצזינגרוא הקסלופ״) תרתחמבש ינלופה ןיוזמה

 ואישנ היה םיריסאה ינושיאר ןיב .םידצעמו םישופיח וליחתה .םידוהיב תושיגנ לש

 לש התוברעתהל תודוה ךא ,ךאבריוא םײח ,ידוהיה ימואלה דעוה לש רבעשל

 בורה יפ לע םימײתםמ ױה תיבה י־שופיח .דײמ ררחוש ,תינלופה היצנגילטניאה

 םג ױה ומרחוהש םיצפחה ןיב .ירוה תיבב םג השענ הזכש שופיח .תומרחהב

 םימי יתאבחתה ימצע ינא .םלועל יל ורזחוה אלש תישיא תבותכתו םײשיאה יכמסמ

 ריכזמה לצא תע התואב ךרענ המוד שופיח .יסחי טקש ריעב ררתשהש דע ,םידחא

 תומתוח ,םירפס ולצא ומרחוהו ,דלה לאומש ,ימוקמה ינױצה דעװה ל־ש רבזגהו

 תו־שק תודובעל םידוהי וספתנ תושיגנה לע ףסונב .דוביאל ךלה הז לכ םג .ףסכו

 ימואלה ידוהיה דעװה .הליפתה ןמ תסנכה יתבמ ובחסנ תותב־שב וליפאו תױוזבו

 ,רפופ בקעי לביק הז יונימ •הליהקה ינײנעב לפטל יתל־שממ ביצנ עבקנו קרופ

 רומח הכ בצמב דוחיבו ,רוביצ ינײנעבו להנימב ג־שומ םו־ש ול היה אל־ש ידוהי

 ותמיתח תרומת יונימה ול ןתינ הארנכ .תידוהיה היסולכואה הנותנ התיה וב־ש

 ,והומכ ינ־ש דוע אצמנ אל־ש ןוױכמ ךא .ה־שמ תד ןב יגלופ אוה־ש הרהצה לע

 .םײנלופה תונוטל־שה ל־ש םחורל היהי־ש הליהק־דעו םיקהל וחילצה אל אליממ

 לדת־שה םנמאש ,ילרביל םדא — יקסבוריכ ףזױ דהא לביק ריעה תלהנה תא

 .התקוצמב הל עײסו תושיגנמ הילע ןגה ,תידוהיה היסולכואה תבוטל דואמ

 ־תגופהו (1919 ילױב 20 דע יאמב 28־מ) ותר־שמב ןמז ךיראה אל בל ןובאדל

 ,קהבומ ימ־שיטנא הנמתנ ומוקמב .המײתסנ ריעב תידוהיה היסולכואה ײחב ־שפונה

 םידוהיה ײה לע תו־שקהל ודעונ ױתודוקפ .רדנלוה ינוטנא סדגהמה — קדנא

 באלסינאטסל עסמ תודועת םידוהימ הענמ־ש ,ױתוריזגמ תחא ינרכוז .ריעב־ש

 עבק םג אוה .םהיתועונת תא ליבגה ךכ ידי לעו הנממ תונטק םירעל וליפאו

 .ידוהיה רחסמה רוזחמב־ש תורוחסל םידהױמ םיריחמ

 ןייופ — מ״הרב תמחלמ הצרפמ־מ רתױ דוע רימחה םידוהיה ל־ש םבצמ

 הדוע הדיבכה דוע תימ־שיטנאה ריעה תלהנהו רקפה ושענ םידוהיה ייח .(1920 ץיק)

 תו־שיגנ ידי לעו רח־ש־ירסח תוםנקו םיקרפל תומ־דח תוריזג ידי לע םהילע

 םיטשופ ױה ,הרולטפ ישנא ידיב התיה־ש ,הכומסה באלסינאטסמ .תונו־ש תו־שיגנמ
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 ופסנ ךכ .םידוהיב גורהל וליפאו תױדוהי םישנ סונאל ,ידוהי שוכר זובל םילײח

 םידוהי .לגיפש הנח ,הנקז הנמלאו לגירק אנח ונתח םע קאילופ לאפר דחא םױ

 .באלסינאטסל ריעה ןמ טלמיהל וליחתה

 תורחא םירעל וטלמנש םידוהיו ץיגמסיטל םג העיגר האב ,הרעסה ךושכ

 ריעה ידוהי לש 98% וריהצה 1921 תנש לש ןיסולכואה דקפמב .רוזחל וליחתה

 .תימואלה םתפשכ שידײו תידוהי תױמואל לע

 םײסל ,םיקקוחמה תודסומל תונושארה תוריחבה ומײקתה 1922 רבמבונב 5־ב

 ולביק (17־ו 16) םײמואל םידוהי םיגיצנ וללכש םידמעומ תומישר ןתוא .טאניסלו

 .םידוהיה תולוק לש םיזוחאה תאמ לכ תא

 ירדס תורמל .תימוקמה הליהקה תלהנהל תוריחבה ומײקתה 1924 תנשב

 תא לוספל ושקיב זוחמה תונוטלש .םײמואל םיגיצנ ורחבנ םינשונה תוריחבה

 ל״ז ןיראמזור ר״ד ידוהיה םײסה רבח לש ותוברעתהל תודוה ךא ,תוריחבה

 ןיצק תא תופירחב ףקת ובש ״הליװכ״ב ןודינב ךײר ר״ד לש ףירחה ורמאמיו

 הלביק ץינמסיט תליהק לש תרחבנה הלהנהה .המיזמה הלטוב ,לייפופ זוחמה

 .ןדל ןמלז ׳ר רחבנ להקה שארכו הרושיא תא

 תמזיב — השגוה ,ריעה־תצעומל תוריחבה ומײקתה רשאכ ,1928 תנשב

 תױדוהיה תױטילופה תוצובקה לכ לש הדיחא המישר — ימוקמה ינױצה דעוה

 םידעװה םע םכסה השעג תוריחבה רחאל .24 ךותמ םיגיצנ 7־ב התכז איהו ריעב

 ,ףתושמה דמעומה רחבנ ריעה שארלו הלועפ ףותיש רבדב יניארקואהו ינלופה

 םישנא ,קױ׳צשולװ הסקלוא יניארקואה ןושארה ונגסכ ,הנגוב דרפלא ןױרטוגה

 םעטמ ריעה תצעומב םירבח .רלזײר ר״ד — ינש ןגםכו — םהינש םיילרביל

 ,דלפרמ .י ,גרבדלוג חקורה ,ספש ר״ד ,רלזײר ר״ד :ונמתנ תידוהיה המישרה

 תידוהיה היסולכואה החמש ,וללה םיגשיהה לע ףסונ .ךורג .יו רטסוא .ב ,דנולב .ש

 .1919 ילױ זאמ ריעב לשמש ימשיטנאה ןמ הרטפנ יכ לע

 23־מו 1934 ראורבפב 22 דע 1928 יאמב 3־מ ריעה שאר היה ל״נה הנגוב

 ינױב 5־מ .קױ׳צשולװ הסקלוא ומוקמ תא אלימ 1934 ינױב 4 דע 1934 ראורבפב

 ץורפ דע 1934 רבמצדב 1־מו ׳ץיבײניזדי׳זד ינוטנא 1934 רבמבונב 30 דע 1934

 תנשב ץינמסיט התנמ היריעה ינותנ יפל .רבײרש ׳זימיזאק — הינשה ע״החלמ

 יפל .םידוהי 1,185־ו םינלופ 1,346 ,םיניארקוא 4,726 םהמ ,םיבשות 7,257 1931

 — םיניארקוא םהמ ,םיבשות 7,830 1938 תנשב ץינמסיט התנמ ,םינותנה םתוא

 .1,293 — םידוהי ,1,430 — םינלופ ,5,107

 דואמ םינלופה תונוטלשה ודיבכה ,1928 תנש לש םײסל תוריחבה עסמב
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 םג ופתתשה םעפה יכ הדבועה הדיבכה םהמ רתױ ךא ,תינױצה הלומעתה לע

 ףא .הביבםה ירפכ םג םעפה ופרוצ ונלש יפלקה־ירוזאלו תוריחבב םיניארקואה

 ילעב לש זוחא 90־מ הלעמל יפלקל איבהל תױנױצה תוצובקה וחילצה ןכ יפ לע

 ןיראמזור ר״דו 17 ׳סמ המישר רובע םעפה ועיבצהש ,םײדוהיה הריחבה־תוכז

 .באלסינאטס זוחממ םײסל ידוהי ריצכ שדחמ רחבנ

 דע ,תוביצי ױה אל תולשממה .תוריחבה ירחא רימחה םידוהיה לש םבצמ

 ־זוטראקב עדונה זוכירה הנחמ תמקהו השראו לע יקסדוסליפ לש עודיה ודעצמל

 תלשממ .ולש תױלאמש תופקשה רובע ןיבשיפ בקעי ירבח םג חלשנ ןאכל .הזרב

 בוחרב בצמה .1930 תנשב ומײקתהש תושדח תוריחב לע הדקפ זאד יקסדוסליפ

 הנוכמה ,1 ׳סמ המישרל הלומעת ושע תונוטלשה .לפרועמ היה ץינמסיטב ידוהיה

 עיגהל וליהתה תאז דבלמ /׳הלשממה םע הלועפ ףותישל יתגלפמ יתלב שוג״

 ־בו ״םיצורח די״ לש םיחילשו ״לארשי תדוגא״ םעטמ םינלמעות באלםינאטסמ

 וארק ,דחפמ קר םיבר םידוהי ואב הילאש ,לודגה שרדמה תיבב תוריחב־תפיסא

 םיגיהנמה תא דימעה הז לכ .תיתלשממה המישרה רובע עיבצהל ץינמסיט ידוהיל

 םײסל ינױצה דמעומה היהש ,ןיראמזור ר״ד .הרומח הרירב ינפב ריעבש םינױצה

 .תוריחב תפיסאב אוה םג עיפוהל ץינמסיטל ינױצה דעװה ידי לע ןמזוה ,ונזוחמב

 תוריהזמ ױה תואצותה .םידגנתמה דצמ תוערפה לכ אללו המישרמ התיה הפיסאה

 ןיראמזור ר״ד .תידוהיה תימואלה המישרה רובע ועיבצה ץינמסיט ידוהימ 96%־ו

 .ץינמסיט ידוהי לש הברה םתחמשל ,םײסל ריצכ רחבנ בוש
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 ץינמסיטב תינױצה העונתה

 הדובעה״ םשב רדב ןושרג לש ורמאמ ״ףסאיחא״ב עיפוה 1894 תנשב

 תימואלה העונתה יכ רסמנ ובו ״היצילגב לארשי ינב וניחא ןיב תימואלה

 גרבמלב .תוללובתהה תעונת תא הינפמ התחדו 1883 תנשב רבכ היצילגב הליחתה

 ימואלה ןױערה תצפהל היחילש תא הרגישש ,״ןױצ״ הרבחה 1890 תנשב הדסונ

 םהמ םידחא .הרבחה לש םיפינס םש דסילו היצילגב םיידוהיה םיבושייה לכב

 ױלא ופרטצהו ףינסה בחרתה הרהמ דע .ףינס הב םג ודסײו ץינמסיטל םג ועיגה

 תא ואר תימואלה תידוהיה העונתה לש םינלופה הידגנתמ .םישדח םירבה

 םידוהיהש החכוהכ ,הדהא השכר איה םיניארקואה ןיב אקװד וליאו םעזב הלודיג

 זא ועיפוהש םידוהיה םינותעה בור .תינלופה הרבחב ללובתהל םישש םניא

 .הל דגנתה יספא רפסמ קרו העונתה תורישל םמצע תא ודימעה

 היהש ,״טאלבסקלאפ רעצינמםיט״ םשב ןותע םינש ןתואב עיפוה ץינמםיטב םג

 ױה ,קרוק ר״ד לש םײטסיטטסה םינותנה יפל .ימואלה הנחמה ידגנתמל ךײש

 לש דוגיאה םג רכזנ םכותב ,םינױצ םידוגיא 75 היצילגב הפוקת התואב םימײק

 יסנניפ רבשמ תירבעו שידײב תינױצה תונותעה הרבע 1895 תנשב .ץינמסיט

 לש ותכירעב ץינמסיטב ״טאלב־ןעילימפ םעשידײ״ ןועובשודה .ורגסנ םהמ המכו

 דוחיב דואמ ץופנ ינױצה ןויערה היה ץינמסיטב .ותעפוה ךישמה לבענק חבש

 היולת התיה ונתיבב םג יכ ינרכוז •תיתרוסמ חור הררש םהבש םיתב םתואב

 תקלדה ינפל ,תבש ברע לכבו ,סנה לעב ריאמ ׳ר תספוק די לע הלוחכה הספוקה

 יכ ינא רכוז ןכ .תוספוקה יתיש לא היתוטורפ תא תלשלשמ ימא התיה ,תורנה

 רודמו םידוהיו םינלופ םירפם הבו תיטרפ הירפס ראײפ היטומ קיזחה ונריעב

 ־תיבב םיסנכתמ םידוהי ױה תבש לכ .ינױצו ימואל ןכות ילעב םירפסל הב דחױמ

 .םהינפב םיצרמ ױה םשו לודגה שרדמה

 הז היה ,היסנמיגב יתדמל רבכשכ ,תינױצה העונתה םע יתשגפנ ימצע ינא

 גוח״ ירבח ,תולודגה םירעב ודמלש ,םיטנדוטסו םירגוב םיטםיזנמיג .1910 תנשב

 לש ותיבב םהיתופיסא תא ןאכ םיםנכמו תבשל התיבה םיעיגמ ױה ,״םינױצה

 קחצי־םהרבא םיחאה וכײתשה ױליעפ לא .ל״נה גוחה שאר היהש ,לגיפש ריאמ

 תא םג ןכמ רחאל ודסײו תירבע לש םיבהלנ םידיסח ױהש ,רנטיװק ילתפנו
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 .ץינמסיטב תירבעה הפשה תצפהל דואמ ועײס םה .באלסינאטסב ״הרורב הפש״ה

 הרומהו םידימלת 40 וב ודמלש ירבע רפס תיב ץינמסיטב דסונ 1908 תנשב

 ץינמסיטב הדסונ הנושארה םלועה תמחלמ ברע .םױבנזור בקעי היה וב ןושארה

 האירק םלוא ,הירפס :תפעוסמ תוליעפ הלהינש ,״הװחא״ תידוהי רעונ תדוגא

 .תורחא תולודג םירעמו םוקמה ישנאמ וצרה הבש תואצרהו

 תרגסמב המחלמה םותכ השדחתה איהו וז תוליעפ העטקנ המחלמה ץורפ םע

 — םינלופה תוברקה ידי לע המלבנ ותוליעפ ךא ,״לצרה רודואית ר״ד״ ןוגראה

 לש תוליעפ .(ינש בלשב) םײטײבוס — םינלופהו (ןושאר בלשב) םיניארקוא

 םינשיה תינױצה העונתה ידהוא וסנכתנ הנש התוא .1921 תנשב קר הליחתמ ־שממ

 היהש) ןמעז קײנונ ,ןרוק לרב :וסנכנ הבש הלהנה םכותמ ורחבו םישדחה םגו

 ,(ריכזמכ) רמוז בקעי ,ןרוק לקנעי ,(ךײר ואיל ר״ד לש י־שיאה וריכזמ ךכ רחא

 .רױיכ יכונאי ןמכרפ־ש ץרפו רלגנט־ש ןבואר ,(רבזג) םוטש סקאמ ,דלפננול בקעי

 ברע ידמ םיסנכתמ ױה םה .תורבחו םירבח האמ וכײתשה הז ינױצ דוגיאל

 .לאר־שי תודלות לעו תונױצה לע תואצרהל ,םיסרוקב תירבע דומילל

 םיניינעתמ ױהש ,םישישקה םינױצה ל־ש םתוליעפ םג תע התואב השדחתה ןכ

 תוריהב ,יװהו תוברת :םידוהיה ײחל העיגנ םהל התיה־ש תורחא תױנוריע תױעבב

 .םײנױצה םיסרגנוקב תופתת־שהו ,טאניסלו ינלופה םײסל ,הליהקלו היריעל

 קיציא ,רטסוא ךורב :ונמנש ינרכוז ,רתױב םיליעפה םײנױצה םינקסעה ןיב

 ףסױ ,ןמקרמ לאכימ ,ןמעז ךורב ,ץיבורוה ־שריה ,גרבדלוג חקורה ,רטלאהכוב

 .רלגיצ בקעיו רדפ ןועמ־ש ,ר־שיפ המל־ש ,דלפרמ

 ׳ר ה־שארבו ״יחרזמ״ ל־ש תיתד תינױצ הצובק םג המק רתױ תרחואמ הפוקתב

 ךילרא השול ,רקילפ לדױ ,רגה קחצי :הל וכײת־שה ודבלמ .רגה ־שובײל

 .ע — הקירמאב םױה) קיפופ לטא הנגרא הנש התואב דוע .רכרב םיהאה ינ־שו

 תוחי־ש ולהינו םילױט וכרע ,תירבע דומלל ורסמתה־ש תורענ תצובק (םיובגזור

 הרזמ ־נױצ לש יצראה סוניכה טילחה 1923 תנ־שב ר־שאכ .תינױצה העונתה לע

 ־נהב ״הינודרוג״ ןוגרא ונריעב דסונ ,היתורו־שמ ״תודחאתה״ה תא איצוהל היצילג

 בורל ,״לצרה רודואית״ ןוגראה ירבח לש רכינ קלח .ןמסלדוא ןתנ ל־ש ותלה

 עברא ידיב התיה תוליעפה רקיע וב־ש ,״הינודרוג״ ןוגרא לא רבע ,דבוע רעונ

 םתיבב .ןתנו לאר־שי ןהיחא ינ־שו ןמסלדוא לסיזו לחר ,הדוה ,הכרב :תױחאה

 •ידילעלו הר־שכהל חולשל ימ תא טלחוה םשו ,הביטקאה תופיסא ומייקתה

 :״הינודרוג״ב םתוליעפו םתוריסמב ונײטצה־ש םירבח המכ ריכזהל יתבוהמ ןאכ

 ׳קיטסוי שריה ,(הקטוט) רגנוא םײח ,ןאלפנטוג היניפ ,ןײט־שנבא המל־ש ,רגה דוד
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 הלועפה תא דוחיבו ריעב תױנױצה תױוליעפה לכ ןיב םאתל תנמ לע .ףרש השמו

 דעו םק — םירגובמה ןיבו רעונב תיתוברתה הלועפהו תױנױצה תונרקה ןעמל

 םינױצ) ריעב םײנױצה םינוגראה תשולש לש םהיגיצנ וסנכנ ױלאש ,ימוקמ ינױצ

 םיקקוחמה יתבל תוריחבה ןוגרא םשרײ ותוכזל .(״יחרזמ״ו ״תודחאתה״ ,םײללכ

 ןגראש תוגיגחה ױה דחױמב תומישרמ .הליהקה תלהנהו ריעה תצעומל ,ןילופ לש

 .1925 תנשב םיפוצה־רה לע תירבעה הטיסרבינואה תחיתפ דובכל ףתושמה דעװה

 היסולכואה תובכש לכ תוגצױמ ױה הבו תיללכ תיחרזא הדעו המקוה ךכ םשל

 ,לודגה תסנכה תיבב תדחױמ הליפת תעש העבקנ .הליהקה יסנרפ לכו תידוהיה

 דעצמל םײגױצ םילגדב םלוכ ואצי הליפתה רחאלו בם דעו ףטמ ואב הילאש

 תורשעו בוט־םױו תבשב ומכ תולוענ ױה תױדוהיה תױונחה לכ .תובוחרב יגיגח

 .ריעה לכב הררש תיגיגח הריוא .ןױצ ילגדב םילגדומ ױה םיתב

 תובישיב תואישנה .• ןמקלדכ ינױצה דעװב הלועפה הקלחנ ,םכסהה יפל

 לע הלהנתה ״תמייקה ןרקה״ ןעמל הלועפה .רותה יפל םיפוגה יגיצנ ידיב התיה

 תעכ) ריב (ןמעז) הזיג .י :ױה הב םירבח .ןרוק לרב השארבו תדחױמ הדעו ידי

 דוד ,ךאװש־ןמסלדוא לחר ,ךאװש והילא ,ףײרג לבײפ ,בורג היסאב ,(לארשיב

 ןרק״ ןעמל הדובעב .ץיבורוה הגיפו רעדנור הרש ,דנולב יסױ ,ךילרא השול ,רגאה

 ,ץיגמסיטב תױבגמה תכירעל גרבמלב זכרמה ןמ םיעיגמ ױהש םיתילש וקסע ״דוסיה

 .םמצע ריעה ישנאב םג ועײתםנ וז םתלועפבו

 .הנושארה םלועה תמחלמ רחאל דימ םקוה תידוהי תיתוברת תוליעפל ןודעומ

 םהיתוסנכהו םײבמופ םיעפומ המכ םײקש ,יטמרד גוח לש ותוליעפ הלהנתה ודי לע

 זכרמ הז ןודעומ ךפה ןמזה תצורמב .תוכרצנ תוחפשמל עױסל תושדקומ ױה

 תוזחמ המכו המכ הנשה ךשמב הלעמ היה אוה .תיללכ תידוהי תיתוברת תוליעפל

 תױהל השק״ ,ןידרוגל ״ןטשו םדא ,םיהולא״ :ןוגכ םיעודי םײדוהי םירפוס לש

 •׳וכו יקסנאל ״קובידה״ ,שא םולשל ״תומקנ־יהולא״ ,םכילע םולשל ״ידוהי

 ףײרג לבייפ ,(ילקיזומ להנמ) ןמםלדוא ןתנ :ויה םיעובקה ןודעומה יליעפ

 בקעי ,ןייבשיפ השנמ ,ןמעז הנונ ,םוטש םקאמ ,(םיימוק םידיקפת עוציבב עדונש)

 ,טוה הדײרפ ,לדנאקרקוצ היצנימ ,(דנולב) ןמכרפשי היצפפ ,דנולב םהרבא ,ןרוק

 .יאמבכ ינאו דנולב יסױ ,דנולב הקטול ,ךאװש לחר ,ןמעז הזיג ,רנייש רתםא

 .ןודעומה תומישמ תחלצהל העײס ותוריסמש ,(פוט) פאנק יציא תא ריכזהל ילע

 םימיאתמ םירודיס אלל ,יניארקואה ״םעה תיב״ םלואב ומײקתה תוגצהה

 סחיב רבדה אוהו ,תסנכה־תיב לש םישנ־תרזעמ ונבחס תואםיכ .םלואלו המבל

 עוציבל יארחא היהש ,פאנק יציא לע לטומ היה הז לכ .המבהו םלואה תרואתל

 .הגצהה
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 ץינמסיטב םיידוהי רפס יתב

 םיקהל רתיה ןיב בײח ובש ,וצ ףסױ ץנארפ רסיקה םסרפ 1785 ץרמב 20־ב

 תבוח־תריזג ןוגכ ,הריזגלכ ול וסחײתה םידוהיה .היצילגב םידוהיה ידליל רפס יתב

 םמצע תא םיאתהל םיחרכומ ױה םידוהיהו ופקותל סנכנ וצה ךא ,אבצב תורישה

 רפסה־תיבב הרומכ .1788 תנשב טקוה ץינמסיטב ןושארה ידוהיה רפסה תיב .ױלא

 יתנש שש רפס תיב :םײממע רפס יתב 5 ץינמסיטב ומײקתה .ןמלוש לשריה הנמהג

 הנחתה בוחרב ,םירברפב ױה רפס יתב ינש .תורענל המוד רפס תיבו םירענל

 לש ומש תא אשנ ישימחה רפסה תיב .םײתנש־עבראו םײנימ־וד םהינש ,הדובולסבו

 ינפ לע רזופמ היה םירענל לודגה רפסה תיב .םירענל יתנש־עברא ,שריה ןורבה

 ומײקתנ רפסה יתב רתי .ורובע דחױמ הנבמ םקוה רשאכ ,1908 דע םינוש תומוקמ

 םירצונו םידוהי ידלי ודמל םײממעה רפסה יתב תעבראב .םרובע ומאתוהש םינײנבב

 .דבלב םידוהי ידליל דעונ שריה ןורב ש״ע רפסה בית וליאו דחי םג

 ,טלבנמולב ׳בג : םײדוהי תורומו םירומ םג םיקםעומ ױה םײללכה רפםה יתבב

 .רלדנישו רצינש םײללכה רפסה יתבב ודמיל םײדוהי תד ידומיל /וכו רב ,ץיברוה ׳בג

 התיה תעמשמה .דחױמ יפוא אשנו ט״יה האמב דסונ שריה ןורב ש״ע רפםה תיב

 תותיכ 4 ורמגש םידליה יכ היה עודי .ההובג המר לע םידומילהו רתױב הרומח וב

 םידליה .םירחא רפס־יתבב תותיכ 6 ומײסש םידלי רשאמ רתױ ועדי הז רפס תיבב

 דומלל ושקיבש םידלי .דומיל־ירפסו דוגיב ,לכוא םג םניחב םילבקמ ױה םײנע ינב

 .בוקארקב וא הניװב שריה ןורב ןרקמ הגלימ ולביק ,םהידומיל רמגב עוצקמ

 (להנמ) רװלא :ױה הנושארה םלועה תמחלמ ינפלמ םתוא רכוז ינאש םירומה

 .רבו רלדניש ,ןמלוש ,ךוטלוב :םירחא םירומ .רלזומ הרשמה תא לביק ותומ ירחאו

 ;א היה אל ןוכית רפס־תיב .חתפנ אל בושו רפסה תיב רגסנ םלועה תמחלמ •׳מייב

 דסײ 1910 תנשב .ץמולטל וא באלסינאטסל םהידלי תא וחלש םירוההו ץינמסיטב

 םידוהי ידלי ודמל הבש תיטרפ היסנמיג םירומ ינש דוע םע דחי ינמרא דמוכ

 םידימלתה וצלאנ ,תױוכז תללושמ התיה היסנמיגהש ןוױכמ ךא ,דחאכ םירצונו

 .ץמולטב תורגבה תוניחבל דומעל

 ע״ההלמ ץורפ דע םײקתהש ירבע רפס־תיב ץ־-מסיטב דםונ 1903 תנשב

 ץינמסיטב ירבעה רפסה תיבב ױה 1911־ב םײדוהיה רפסה יתב דקפמ יפל .הנושארה

 דעוה ידי לע קזחומ היה רפסה תיב .םױבנזור אביקע ׳ר היה הרומה .םידימלת 35

 .םײביטקײבוא םימעטמ 1914־ב רומאכ רגסנו ימוקמה
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 1914 דע ץינמסיטב הכאלמו רחסמ ׳הישעת

 רפי־ע קחצי ר״ד לש ורקהמב םיאצומ ונא ץינמסיטב ידוהיה רחסמה לע

 ל־:־ םילודגה הירתוס ױה ח״יה האמב רבכ יכ (255 ׳מע) ״ןילופב ידוהיה רחסמה״

 רחסמה לש ופקיה לע קיסהל ה־:־ק ןײדע ןאכמ .בלצורװב םידיריה לא םיאב ץינמסיס

 איהש יפכ ,רתױ תרחואמה הפוקתה תריקסב םצמטצהל ונילע ןכל ,הפוקת התואב ם־:־

 .ונל העודי

 23.8% ונײה ,םידוהי 2,305 ץינמסיטב ױח 1910־ב ןיסולכואה דקפמ יפל

 הנושארה םלועה תמחלמ ינפל .הכאלמבו רחסמב וקסע םה .תיללכה היסולכואהמ

 ;ןמרגנוי ףלװ רפנק לירמ־:־ ליטסקטה ףנעב םיעודי .יאנוטיס רחסמב םהמ קלח וקסע

 שריהו ףײרג לאכימ ,דלפננול המלש — לזרב ;טרופפרו רשיפ הרש — תיקדיה

 םיטש ןמלז לש ותושרב היה לודג חמק ןסחמ ;דלפנרב ןמלז :ןוזמ יכרצמ ;רפנק

 עודי) ןײש ריאמ לארשי :םיפתושה ידיב היה םישבכ־תורועב לודגה רחסמהו

 המלש ,רפופ בקעיו לאומש ,רלדא השמ ,ןרוק לבײפ ,ןרוק השמ ,(הקלדל ױוניכב

 התיה .םיירצונ ןהו םײדוהי םילעופ ןה וקיסעה םה .ךירנזור בײל המלשו ךבריוא

 ירמוחל םילודג םינסחמ .לקנעי ונבו רײפ שובײל לש הלודג אוצייל הרבח םג יײעב

 .קיפופ היצנױו דלה םהרבא ,רלטנא ןימינבל םיכײ־ש ױה (םיצע דוחײב) ןײגב

 הבר התיה ותובישחש ,תסנכה תיב דילש ויפתרמב טפנ ילכימ קיזחה רגזײא ־שריה

 היה רחסמב בושח םוקמ .ירקיע הרואת רמוח הוױה טפנה רשאכ ,םינמז םתואב

 השמ ידיב היה הז ףנע .תירפכה היסולכואה רובע דוחיב ,רמצ יגירס דוביע ףנעל

 .רתױב בר היה םהל שוקיבהש הלא םיגירס לש ידעלב ןרצי טעמכ היהש /ןמסלדוא

 םידגבל תוטײחהו תונװרפה ױה ץינמסיט העדונ םהבש םירחא םיפנע ינש

 םירחא הװרפ ירצומו הװרפה יעבוכ .םהמ וסנרפתה תובר תױדוהי תוחפשמו ,םינכומ

 הלוכ היצילגב אלא ,הבורקה הביבסב קר אל שוקיב םהל היה ,ץינמסיטב ודבועש

 תװרפל הכאלמה יתב ועדונ דוחיב .הירגלובו הינמורב ,היתולובגל הצוחמ וליפאו

 םמשב ונוכש — לארשי ,קחצי ,לאױ־בײל ,לרב ,ףלװ :הפנעה רקילם תחפשמ לש

 .לסיש םהרבאו ןמטור יסױ ןמלז לש הכאלמה־יתב ןכו (תובנרא) ״םיקילירק״

 ־סיטב םקוהש ,תװרפל לודגה תשורחה־תיבב םג םיקסעומ ױה םידוהי םיריכש

 הרבחל ךײש היה הז תשורח־תיב .הנושארה םלועה תמחלמ ינפל רפםמ םינש ץינמ
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 .םידוהי לש םיוסמ רפסמ םהיניב ,םילעופ 250־מ הלעמל קיסעהו גרבמלמ הרישע

 .בוקארק־גרבמל־באלסינאטס תובכרה לגסל גירא תופוחמ תװרפ קפיס הז תשורח־תיב

 גיראה יייעמ תא םג .םידוהי לש רכינ רפסמ םהמ ,שיא 150־כ וקסעוה תװרפה יופיחב

 דוחיב .תיעוצקמה םתמרב ועדונש ,םײדוהי הכאלמ יתב ורצײ הלא תװרפב ופוחש

 הינשהו דנולב לאומש יכדרמ ,יבא ידי לע הלהונ ןהמ תחא ,תורפתמ יתש םשל ועדינ

 םהמ ,הװרפ יליעמ 6000־כ תורצײמ ױה וללה תורפתמה יתש .רנכײצ לסױ י״ע־

 םיחלשנ ױה יבא רצײש הװרפה יליעממ קלח .70% יבא לש הכאלמה תיב רצײ

 .גרבמל דיל בױנואב טסוגוא לכב םימײקתמ ױהש ,םילודגה םײתנשה םידיריל םג

 תױםנמיגב הבוחה ידממ קלחכ םיטנדוטסלו דמול רעונל םיניגס רצײמ היה ןכ ומכ

 .ץינמסיטב היצקפנוקה תײשעת דסײמל יבא בשחנ ,ורוצײ ףקיה יפל .היצילגב

 .םיבר םיידוהי םיטייח םיקםעומ ױה יבא לצא רקיעבו ל״נה הכאלמה יתב ינשב

 עוצקמב םינש שולש ךשמב םמלתשה ירחאש ,רמגל םיחמתמ ולצא ױה תאו דבלר

 תדוגא ידי לע ודבוכ הלא תודועת .םײעוצקמ םילעופ לש תודועת ולביק ,תוטײהה

 .ךכל ןױכז־לעב היה יבא לש הכאלמה־תיבש ןוױכ ,תיללכה םיטײחה

 להוכ־תקקזמו םירמט־ל לודג תשורח־תיב :םירחא הסנרפ תורוקמ םג ריכזא

 ־תיבב קיסעהש ,ףײרטשנגר דנומגיז — ידוהי תריכחבו יקצוטופ ףרגה לש ותולעבב

 ־תונחט עבראב םג בצמה היה הז .םײלהנימו םײנכט םיהמומכ םידוהי רפסמ תשורחה

 ,סורג קיציא :םידוהי ידיב היה םיציבה אוצײ .יקצוטופ ל־ש ונײנק ןה ףא ,םימה

 .םירמשמו םיזרוא ,םיניימככ םש ודבע םידוהיו רגניז ־שובײל םײחו רגניז לרימ

 .תירטסואה תורסיקב תורחא תוצראל םג םא יכ ,היצילגל קר אל ט־שפתה םיציבה רחס

 תשולשל־ש ,רטייר תהפ־שמ רקיעב וב הקסע .םיסוסה־רחס םג היה םידוהי ידיב

 םיסוס רהסב וקסע םדבלמ .ירטסואה אבצל םיסוס תקפסא לע ןױכז היה הינב

 •םהינבו (ל־שיפ ,ןורהא ,ל־שגא) קוק תחפ־שמו רבליז םײחו היצנױ .״םיקױצנח״ה

 לכ לע וטל־ש וללה תוהפשמה ית־ש .הביבסה לכב ןרחסמב ועדונ הלא תוהפ־שמ

 .היצילגב תורחא םירעו ץינמסיטב םידיריה לכב םיסוסה רהס

 .<1806־מ הדוקפ יפל) םײ־שדוח םידירי 12 הנ־ש לכ םימייקתמ ױה ץינמםיטב

 הקוחרהו הבורקה הביבסהמ םירחוס םיאב ױה ,םימי רפסמ ך־שמנ־ש לודגה דיריל

 םידעוסו תױדוהי תױנסכאב םינוח ױהו תולודג תוליכב םהיתורוחס תא םיאיבמו

 לסױ ל־שו ןנט ל־ש .הדעסמ םע ,רמוז ל־ש דתיינסכא :תועודי ױה .תױדוהי תודעסמב

 .רתױ תונטק תױנסכא המכ ױה ןדבלמ .רקרק

 ־ןמ־שו ,םיגרפ־ןמ־ש ,ןת־שפ־ןמש תורצײמ ױהש ןמ־ש תוטחסמ 9 םג ריעב ויה

 תױרגנה ןמ .םירהא תועוצקמו תורגנ ,תואקסרובב וקסע תודחא תוחפ־שמ .ןומכ
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 רילוטס שריה בקעי ,רטסוא ןמלז לש וז :הנמא ןתרצוחב ונײטצהש ריעב תועודיה

 תוקרםמ השוע •רכאמרגײז לקסחו רכאמרגײז ריאמ ויה םיחמומ םינעש .רטסוא םייהו

 .רטםבוד בקעי היה ידיחי ידיהי

 םילוענו לבח םירוגח ,הנהעט תיב די לע םידמוע ױהש םידוהי םילבס םג ױה

 ,םתוא ריכמ תײה אל םיגחבו תותבשב םלוא .הדובעל וכיחו םהילגר לע רוע יפגמ

 םיתבה ילעב ומכ שממ ,תואפו ןקז יקרוסמו ,למײרטשו הטופק םה םג ושבל ןכש

 .תורכרכו תולגע ילעב ,םינולגע םג ױה .תסנכה תיבב ללפתהל וכלה ,םירחאה

 םשמו תורחא םירעל ץינמסיטמ תולודגה םהיתולגעב תורוחס םיכילומ ױה םינולגעה

 :תינוריעניבה הרובחתב ושמיש תורכרכה .הילאו תבכרה תנחתמ וא ,ץינמסיטל

 ,רפט ןורהא ,לדנאקרקוצ לדױ ,רפט יכדרמ :ועדונ םהמ .באלסינאטס — ץינמסיט

 ־לעב הלמישו קצוד ןורהא ,רעטאר והילא ,ןײבשיפ לארשיו םײח ,רגנילפיז השמ

 .םיבוט םימיו תותבשב םשובל תא םיפילחמ ױה ,םילבסכ ,םה םג .הלגע

 לכ ךילומ היה הלגע־לעב הלמיש .הנושמה םתוגהנתהב ועדונ םינולגע ינש

 •למײרטשהו הטופקה תא טשפש ינפל דוע םתוקשהל ױסוס תא הליפתה רהאל תבש

 ,יברה לצא תירחש ללפתמ היה ןכש ,רשע ינפל ותרכרכב אצױ היה אל רגיחה ןורהא

 ױהו וללה םינולגעב בר ןומיא היה .תרחואמ העשב תמײתסמ התיה םש הליפתהי

 .באלסיגאטסל חולשמל םילודג םימוכס םדיב םידיקפמ

 יסױו לגנטש הנױ םירחוסה .םיגומלא רחסב וקסע ץינמסיטב תודחא תוחפשמ

 ירחאו םתוא ונײמו םתוא ושטיל ןאכו םײמלוג םיגומלא ץינמסיטל םיאיבמ ױה םועש

 היסולכואב שוקיב םהל היה דוחיב .ץינמסיטל ץוחמ םג םינוש תומוקמל וחלשנ ןכ

 .תירפכה

 .רנגרב ןמלק ׳ר ידיב קבטה לופונומ ,לדניפש לפוק ׳ר ידיב היה ש״ײה לופונומ

 לש היליפת .םיטנבא ןכו ןיליפת־יתבו תותילט םג םירצײמ ױה ץינמסיטב

 רצײמ היה םיטנבאה תא .ולוכ םלועב תידוהיה היסקודוטרואה ברקב ועדונ ץינמסיט

 יארי םידוהי םישוע ױה ןיליפתה יתב תאו (םיטנבאה השוע) רכאמלטרג סחנפ ׳ר

 .םירחאו סחנפ ׳רו לארשי ׳רכ םימש

 .התסנרפ תא ץינמסיט הבאש וללה תורוקמה לכמ

 לע ,םהל וקקזנ ץינמסיטב תוכאלמ־ילעבו םירחוסש ,יארשא תודםומ לע והשמו

 ,הנהעט לש יטרפה קנבה :ץינמסיטב הלאכ תודסומ השולש ױה .דמעמ קיזחהל תנמ

 היה הנהעט לש קנבה .םינלופה לש ׳״ץשונדי״ו םיניארקואה לש ״הרעיװ אסאק״

 תפתוש התיהו ,הניװב םג יטרפ־קנב תלעב הרישע תידוהי החפשמ לש התושרב

 ךײש היה ץינמםיטב תומוקה שולש לעב לודגה תיבה םג .הלודג תױנוא תרבחב םג
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 תױנע תולכל הבחר דיב תבדנמ התיהו התקדצב ץינמסיטב העדיג הנהעט הלזײר .הל

 .ללכב תוקקזנ תוחפשמלי

 תבהא״ לש תואװלהל הפוקו םידםח־תלימג תפוק םג ץינמםיטב התיה הלא דבלמ

 .תיביר ילב םיכרצנ הכאלמ ילעבו םירחוסל םינטק םימוכס הװלמ התיהש ,״דסת

 הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ דע ץינמסיטב תױדוהיה תוסנרפה רבדב הנומתה

 .רוחשה ךורבו ינומדאה ךורב :םימה יבאוש ינש תא םג ריכזא אל םא המילש היהת אל

 יתבל םימ םײלדב וקליחו םתלגע לעש תיבחב םימ םיליבומ ויה וללה םידוהיח ינש

 םישבול ױה םתדובע תעשבו תואפו ןקז ילעב םידוהי וללה ױה .רעצמ רכשב םידוהי

 ׳טקשק׳ו הסגו הבע הלימח ,םילודגה םהיפגמב םהל םיעוקתה םיבחרו םיכורא םיסנכמ

 רוע ,רוקמ ובצ םײדיה רשאכ ,ףרוחה ישדוחב דוחיב םתדובע התיה השק .םשאר לע

 ךא ,םישק םײח .חרק ידילג ולשלתשה תואפהמו רופכב עקפתהו םידאה םײדיה

 ...םירשי
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 הצושארה םלועה תמהלמ ירהא הבאלמו רחסמ
(1918—1939) 

 ץינמסיטב םײדוהיה הכאלמהו רהסמה יתב לכ ױה הנװעארה םלועה־תמהלמ ירהא

 אל ,ריעה תא ובזעש ,םהב־ג־ םיריש-עה דוחיב ,םירחוסהמ םיבר .םיפױשו םידודם־

 אלו םלג רמוה םהל היה אל הכאלמה ילעב .תקתושמ התיה הלכלכה לכ .הילא ובש

 רשאכ .תודחא םינש בצמה ךשמנ ךכ .תורוהס אלו ןוה אל היה אל םירחוסל .הדובע

 ,הכאלמהו רחסמה תוליעפ ה־שדהתה ותאו המ תוביציל שדחמ י1יכלכה בצמה עיג־

 הסנכה סמ ,ןיפיקע יסמ ,ןױכז־תורגא :ןוגכ ןילופ תלשממ לש םידבכה םיסמה ואב

 םיביטרפואוקה לש םתורהתה ךכ לע הפסונ .תידוהיה היסולכואה לע תושק וקיעה לכהו

 םיכרצמה לכ תא םהל םירכומו םתרצות תא םײרפכהמ םינוק ױהש ,םירפכב רהסמל

 לש םתלכלכ הבצײתה ןמזה תצורמב ,ןכ יפ לע ףאו .םתיב קשמב םהל םיקוקז ױ־ש

 ,סינײרק תחפשמ העיגה ץינמםיטל •שדוח םישבכ תורועב רחסמה .םײדוהיה םיסולכואה

 קיסעהש רוצײב הליחתהו תושידה תונוכמ האיבה ,רבעשל יקסרובה ינײנב תא ה־שכר־ש

 ,הז עוצקמב םיעודי ױהש ,לרב ונבו ןרוק ה־שמ םג .םידוהי םיבר םהמ ־שיא דס־כ

 ץינמסיטל םיעיגמ ױה םױ םױ .ץינמסיט ידוהימ םיבר וקיסעהו ץיליבב רצײל וליחתה

 תומריפה יתש ױה תאז דבלמ .םידבועמ םי־שבכ תורוע םש םינוקו ןילופ לכמ םירהוס

 םײמלגה תורועה תא .הריכמ ינסחמ ןהל ױה הב־ש ,ה־שראװל ןתרצותמ תוחלוש ל״נה

 .הירגלובו הינמורמ םיאבײמ ױה

 ־שיקיב םהל היה־ש ״הנפוקאז תװרפ״ ירצומב ןילופ לכב עו־זי היה ןרוק ה־שמ

 תװרפ״ רוציל ביטרפואוק םײדוהיה םינװרפה ומיקה ,הלא לע ףסונ .הנידמה לכב בר

 םיקװש ול שכר ביטרפואוקה .םישבכ תורוע דוביעלו הװרפ־יעבוכו ״הנפוקאז

 רשוכ ילעב תױהל תנמ לע ,חטבומ םהב חװרה־ש ,םיחונ הריכמ־יקושו םלג־ירמוחל

 .הינמורמ ואבױ םלגה־ירמוח בור .ל״נה תומריפה יתמ־ םע תורחתה

 ־ואוקל ףרטצה אלש ,רקילפ לארשי טלבתה הז עוצקמב םײמוקמה םילעפמה ןיב

 תורועה ושענ וז הטישבו ןולא־תופילקב תורועה תא קםרבמ היה אוה .ל״נה ביט־יפ

 םירצומל .רוע תופוחמ תװרפו תופפכ ,םײסנכמ םירפות ױה הזכ רועמ .םינידעו םימיה

 םירז םילעופ רכש אל ,ותכאלמ תיב תא לידגה אל אוה םלוא .בר שוקיב היה הלא

 .ולש רוצײה דוס עדװײ אל־ש תנמ לע
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 תקפסאל ישאר ןלבק היהש לודגה תשורחה־תיב לגרה תא טשפ 1928 תנשב

 תא ודיספה ץינמסיט ידוהימ הברהו הקספנ הדובעה .תובכרה־תלהנימל הװרפ יליעמ

 .םתסנרפ

 •בש יללכ םירחוס דוגיא םײללכה־םינױצה תורדתסה עױסב דסונ 1928 תנשב

 תלהנה .ריכזמכ ,דנולב המלש ,הלאה תורושה בתוכו דלפרמ ףםױ דמעוה ושאר

 תונוטלשה ינפב הירבח לש םיסרטניאה לע הנגהה תא הרטמכ המצעל המש דוגיאה

 ל״נה דוגיאה ידי לע .ירמוחה םמױקל הגאדו רבדב םיעגונה םײתלשממהו םײנוריעה

 ןהל וקקזנש תױאקנבה תולועפה לכ תא עציבש ,יביטרפואוק קנב הנש התואב דםונ

 .םימי םתואב רכינ םוכס ,םיבוהז זססס דע תואװלה םיכרצנל קליח םגו ױרבה

 ־נטור לשיפ ר״ד דמע ושארבש ,גרבמלב יזכרמה קנבה עױסב דסונ קנבה

 תדעװב .דנולב המלשו רטסוא ךורב ,רלזײר ר״ד ,דלפרמ :ודמע ושארבו ,ךײרטש

 תנשב .ןײבשיפ השנמו ןיבור לפוק ,רלגיצ בקעי ,ר״ױ ,רשיפ המלש :ױה תרוקיבה

 םג ריעב התיה .(הבודול אםאק) ״תיממע הפוק״ יביטרפואוק קנב םג דסונ 1935

 דע ,םײנע הכאלמ ילעבו םירחוסל תואװלה הקינעמ התיהש םידסח תלימגל הפוק

 המלש ,ןמאז ךורבו (ןגם) ןמקראמ לאכימ ,(ר״ױ) ןרוק לרב ױה התלהנהב .בוהז 200

 .םירבח — ןײבשיפ השנמו דנולב
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 ץינמסיט לש הלכלכה ייחב םידוהי

 רובע הסנרפ תודמע ורצי םהיתונורשכבש םידוהיה תא ןאכ ןײצל יתבוחמ

 םלועה תמחלמ ץורפ דע ריעה לש תילכלכה התוחתפתהל ומרתו ץינמסיט ידוהי

 תשש לרוגכ םלרוג היה ףוסבלו הינשה

 ליטסקזפה ףנעב .1

 הנתוחו רלמז הרש

 ףסױ ונבו דנולב ביל

 לגנעטש השנמ

 ןוראב דוד

 ןמסעטוג סחנפ

 רפאש לאומש

 ףזױ וסיגו קירטש םהרבא

 ןמסעטאג םירמ

 קוק לטאמ

 רײפ ױנומ

 רגרק ןושרג

 רועה ףכע .2

 רדעפ ןועמש

 גיטסול לטיג

 רוזיװרפ ױדדנומ

 רדעפ דוד

 רדעפ רעזײל

 ןרק לדנמ

 גיטסול הקײחו ףסױ

 הזורפ תורוע ףנע .3

 ןרוק השמ

 ןרוק לרעב

 רמוז עיזױ

 :םיצאנה ידי לע וחצרנש םידוהיה ינױלימ

 סיניירק הכלמ

 (סינײרק קחצי לש ותנמלא)

 סינײרק ןימינב

 סינײרק םײח

 ןוזמ יברצמ ףנע .4

 םיטש בקעי

 םיטש השמ לארשי

 םיטש לחר

 רעינאױא עשוהי

 םיטש ױניפ

 רשיפ ףסױו המלש

 לדנמ ףזױ

 רגרש הזיור

 רעקילפ עיצרוא

 רניטערטס שובײפ

 רטלהכוב רעב ילא

 וסיגו טיורב ןבואר

 גרבדירפ םניב שריה

 ןוראב םולש

 ןוראב שריה

 ןמרביל לבײפ

 תיקדס ףנע .5

 ןרעק לדנעמ
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 ךילרע הירא

 ןמקרמ לכימ

 רנײש קחצי

 לגיפש ױנומ

 לזרב ףנןן .6

 רטסיוא ךורב

 ףײרג לכימ

 ףײרג בקעי

 ףײרג לבײפ

 םקאװ בקעי

 דלפננול המלש

 םילקימיפו םיעכצ .7

 רעשיפ דנומגיז

 הקסזװ הינכל פיצע .8

 רעלגיצ בקעי

 לאנק שריה

 ךײרטסיפ השמ
 ךײרטסיפ בקעי

 סרה ייב ףנע .9

 פונק החנ

 (סעינאג) רגרעב עבאב

 רמצה ףנע .10

 סעילוגרמ רזעילא

 סעילוגרמ לארשי

 סעילוגרמ ףלװ

 םיכצק .11

 קוק רנבא

 קוק קחצי

 קוק לאירזע

 ןריװצ חספ השמ

 ןריװצ ױזוב

 רוזיװרפ ריאמ עיסיז

 ןטרגטסול ףסױ
 ןמשפיה השמ

 כרהו םיציכ תופוע .12

 רגניז שובײל םײח

 רגניז ביל שריה

 ר׳צנב הנח

 טוה יציא

 ןרפלאה ןואיל

 ץיװרוה שריה

 ןמשיפ םוחנ

 רלדניש םהרבא

 (עק׳צײח לש ונתוח)

 רענש הרבד

 סכגו דים .13

 לדנקרקוצ םהרבא

 האובת רחס .14

 ףרעש םהרבא

 ףרעש השמ

 לדנקרקוצ םהרבא

 פיםוס רהס .15

 קוק ילא

 קוק לאומש

 רנײװ םהרבא

 ױנבו רבליז םײח

 ןײבשיפ בײל

 קוק שריה

 ןריװצ ךורב

 פיכװתמ .16

 קוק קיציא
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 ץינמסיט

 קוק בקעי

 טאר לכימ

 רטסױא ףסױ בײל

 ץיבורוה שריה

 פונק והירכז

 רדק בײל

 רנײש קחצי

 רגניריד בקעי

 הלופ־ימ רוצי .17

 לגירק ױדדיפ

 רטסג באזו םהרבא ,סיחא

 ןלנש תוזנחסמ .18

 שידוק םהרבא

 פאנק עיציא

 רוזיבורפ עיסיז ריאמ

 טוה לטיג

 ןםינ

 םײניש יאפורו םיאפור .19

 רעלזײר ר״ד

 ספעש ר״ד ל־ש ונתח

 לײװלא סקאמ

 ןײבשיפ עיסעה

 ןיד יכרוע .20

 ןמכיפ ר״ד

 ךוארײװ ר״ד

 ןאמ ר״ד

 םירומ .21

 דניורפנזײװ

 רעטפעה .בג

 ןײבשיפ בקעי

 ןמסלדוא לארשי

 םיחןרדר .22
 גרבדלאג

 תודעסמ .23

 רעמאז הרוד

 גרברקוצ

 רנײש בקעי

 לגנעטש הנכש

 לגנעטש־דנאז הרש

 ןארפאס ףסױ

 דנופש עיצבאב

 רדנור ל׳צנא

 ףסױ ונבו רציר בײל

 תבכרה י״ע גרעבכײט

 םיטײח .24

 דנולב בײל

 רגנוא םולש בײל

 רגנוא (עקטוט) םײח

 רעגה דוד

 להארטשנטכיל עביק

 רענכײצ בקעי

 רגנילפיז רשוא

 רגנוא ךלמילא

 ןיבור בײל

 ןײטשנבע המלש

 ןאלפנטוג סחנפ

 רעלעק לרעב

 קיפאפ לאומש

 ןרעק הנױ

 (קאצפיצ) סלעזײמ קיזײא

 לגנעטש רעזול

 (םש־לעב) סלעזײמ

 רעגניריד תױחא
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 םירלדנס .25

 ןריװצ םהרבא

 גרבדלאג ןורהא

 גרבדלאג רזײל

 גרבדלאג בײל

 (ץ׳צטובמ) רפוא םײח

 גרבסײו דוד

 םירננ .26

 רעטםוא םייח

 רעלדא רזײל

 תדרפם .27

 לגנעטש השנמ

 ןײבשיפ השנמ

 רענרעק לואפ

 רסעמ ױנוב

 רלעק עיסיז

 רעבליז בקעי

 םינװרפ .28

 (קעביד) רעקילפ קיציא

 רעקילפ לרעב

 רקילפ ףלװ

 רעקילפ לאױ בײל

 רעקילפ םײח

 רעקילפ ןתנ

 רעקילפ קחצי

 רעקילפ לארשי

 רעקילפ ביל שריה

 חעק קיציא יכדרמ

 רעטלהכוב קיציא

 רעטלהכוב םײח

 ןאמטור ףסױ ןמלז

 ןאמטור לארשי

 לגנעטש ןרהא

 ןרעק שובײל

 רצאלג שריה

 ןיבור לפוק

 (רגנאל רעד) רעלכײא בײל

 רעלכײא ןימינב

 עטאברעװ והילדג

 ררעמעד עיצרױ

 תוההפ .29

 רעטרש בקעי

 גרעבנלע בײל

 ןרפס הטנ

 ןײטשנבע לאומש

 לגנעטש ללצ

 תורגםמ .30

 דנאז לארשי

 רעקילפ המלש

 רעניטערטס םירפא

 רעדנור ריאמ

 םינעש .31

 רסעלפ שריה

 םיגגז .32

 ךילרהע הירא

 ךילרהע עשיל

 ךילרהע לדנעמ

 רעכערב ליבײפ

 (יײנ תױקש) הזירא רוצײ .33

 (הנב) עק׳ציבול

 תױפאמ .34

 ךארג בקעי

 גרבלוד לארשי
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 35. םילכה ירזוש ןאמסלעדוא ןתנ

 פאנק היח

 רדאק עיסעמ
 סעמאש בײל

 36. םינולגע (היריע) רעלעק לאומש

 ןײבשיפ לארשי הרולטעפ דוד

 רעטאר לשיפ (תואלקח) ךאברעיוא

 קע׳ציד ןרהא (ןםחמ דבוע) שאטפאל שירעב

 גרעבסגינעה לרעב גיטסול (שריה) יבצ

 קוק (עמאפ) בײל
 רלעק עיםיז עוכק אר די חולצדנ .38

 ןאמסלעדוא השמ

 לסיש הנח

 רעשטוק לסױ

 37. םינבזו םידיקפ ןאמעעז ךורב

 ןמרוא דוד רעטפעה
 רעפאפ עבעב ןטראגטסול לטיג

 רעפאפ הנױ ןײטשנעבע לדנײש

 ךאװש והילא קוק הזור

 רענרעל ףסױ רעקרעמ הדײרפ לחר

 לאנק הזלע בארג המחנ

 (ןױראטונ) דניורפנזײװ .בג דנײרפנזײװ

 ןאמסלעדוא עידוה רעדראמ הרבד

 ״םיצורח די״
 בײל ,רטלאכוב קחצי ױה ױדסײמ .״םיצורח די״ דוגיא ונריעב דסונ 1928 תנשב
 דוגיאה •ןריװצ היצמהרבא רחבנ ר״ױכ .רענכײצ בקעיו ןריװצ םהרבא ,רגנוא םולש

 םעו היריעה םע םעגמב ץינמסיטב םידוהיה תוכאלמה ילעב לש םהינײנעב קסע

 ־חאתהה״ לש התעפשה תחת דמע דוגיאה .תמיוסמ תילאיצוס הלועפ להינו הליהקה

 .תיװיצה תוליעפל ופרטצה ױרבחו ״תוד
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 הינשה םלועה תמחלמ מונשב ילש םירוסיה ךרד

 םע בונראטב ררוגתמ יתײה 1939 רבמטפסב הינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע

 הצרפ היסולכואה ךותבו ריעה תא פינמרגה וציצפה רבמטפסב 5־ב .ידליו יתשא

 היה אל הרובחת יעצמא לע .ריעהמ טלמיהל וליחתה םישנא יפלאו הלודג הלהב

 ־ישנאו םיטלמג םיחרזא שודג היה גרבמל ןוױכב ץיבמדל שיבכה .ןבומכ ,רבדל המ

 ,הלהבל ונא םג ונספתנ (12 ןב ףסױו 16 ןב ױנוב)ידלי ינשו יתשאו ינא .םיחרוב אבצ

 ךרדל ונאציו םידגבו םינבל טעמ בג ילימרת ינשב ונסמעה ,ונשוכר לכ תא ונבזע

 םײנמרגה םיציצפמה .הבירח התיה רבכש ,ץיבמדל ונעגה םלש הליל ירחא .םידודנה

 ירבש ,םינבא ירובצמ — תובוחרהו םיבשותמ הקיר התיה ריעה .ונתאמ פיזירז ױה

 שקבל ריעה תביבסבש תודשל ונאצי .תוצפונמה תושמשהו םילפונה תוריקהמ תיכוכז

 םײנמרגה םיסוטמה ינפמ תודשב ונרתתסה םױב :ונידודנ ימי לכב ונגהנ ךכו .טלקמ

 ריחמבו םיוםמ רפכב תונקל ונל ןתינ םיתעל קרש ינפמ םיבער ונײה .ונדדנ תולי1ידו

 תוצצפה לש דרבב הדמע איה םגש ,לשימשפל ונעגה ךכ .לוכאל והשמ ,עקפומ

 רהנ לע רשגה ןװיכב ונחרב .םתא ונאו םישנאה וטלמנ םשמ םג .םײנמרגה םיסוטמה

 .תוריס רשגב עיגהל היה ןתינ ינשה ורבעל .סורה זא היה רבכ רשגה םלוא ,ןאס

 יתוא םגו תחא זוכיר־תדוקנב םיהרזאה לכ תא ןאכ וצביק תױנלופ אבצ תורײש

 יתחקלנ םשמ הדוקנ התואב יל תוכחל םהילע יכ ,ידליו יתשא םע יתרבדנ .םשל יוררג

 םהל ורזעי יאדוש םוקמב ,גרבמלל תונפל םהילע ,זא דע רוזחא אל םא .ברעה דע

 .ץינמסיטב ונתחפשמ לא םשמו באלסינאטסל עיגהל ונידידי

 יתײה רבכ יליג תאפמ ןכש ,תיאבצה ףוסיאה תדוקנמ םױ ותואב דוע יתררחוש

 דודני ונלחתה בוש .ןושארה םוקמב יתאצמ דוע ידליו יתשא תא .סױג תבוחמ רוטפ

 אוה .דלפננול בקעי ידידי לש ותיבל דע ונכרתשה .גרבמלל ונעגה רבד לש ופוסבו

 עוגרמ ונתנו םינבל ונפלחה ,ונצחרתה .ותשא ונינפ תא הלביקו סיוגמ היה ומצע

 ברק ךרע־ש ינלופה אבצה י״ע הרוצנ התיה ריעה .הכילה ימי ינשמ תועגיה ונילגרל

 תאז לכבו ריעהמ תאצל היה השק .ריעה תברקב םיינמרגה םירוטה םע םיחתית

 .היונפ ךרדה התיה רבכ םשמ .בורק רפכ הזיאל עיגהלו הימוחתמ תאצל ונחלצה

 שארד ׳ב םױב הז היה .באלסינאטסל אשמ תבכרב םשמו לגרב ונעגה בורודוח דע

 ונחנ םשו הײרטסיפ סחנפ ידוד לש התיה ונינפב החתפנש הנושארה תלדה .הנשה
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 ץינמסיט

 ,םיטילפ השודג תבכרל תבכרמ ונרבעש העשב .תבכרב ץמולטל עיגהל וניסנ .םלש םױ

 ותא רבעו םײעובש תוריעצה ױפתכ לע אשנ ותואש ולימרת תא רוכבה ינב דביא

 וניכמסימ ונל ודבא .איהה תופיפצב הדיבאה תא אוצמל היה ענמנה ןמ .מ״ק 400

 התברקב רפכל רתױ ןוכנ ,ץמולטל ונעגה םיעצמא לכ אללו ךרע ירקי םיצפחו םײשיאה

 דע רפסמ םימי ונחנ םשו יאלקח קשמ םנבלו יתשא םאל היה םש ,הקביקצאי —

 וחמש םיטסינומוקה .היסולכואב םיברועמ תושגרל המרג ותסינכ .םודאה אבצה תסינכ

 ונרבע ידליו יתשא םע ינא .דחפ יזוחא ױה םידוהי אלו םידוהי ,םיסולכואה רתי לכו

 יתנמאה .היסנמיגב םש ידומיל ימימ דוע םידידי הברה ונל ויה םש ,ץמולט הרײעל

 תונובשח להנמ תרשמ יתגשה הרהמ דע .הבזכג אל יתװקתו רדתסהל ןאכ חילצאש

 ,בצײתהל וליחתה ץמולטב םײחה .רחסמה יפנע לכב קסעש ,יניריע ביטרפואוקב

 וכישמה ינב .הסנרפ ילב םיבר םידוהי ורתונ הישעתהו רחסמה תמאלה לשב םלוא

 ירשק יתשדיחו רפסה־יתב לש שדחמ םתחיתפ םע דײמ םײנוכיתה פהידומיי־ב

 אלש ױלאמ ןבומ .ינמרגה שוביכב ,בונראטב דוע זא ורגש יחאו ימא םע םיבתכמ

 ,היחמ יעצמא םהל חלשנש םתשקבמ דא ,םהײח יאנת תא טורטורפב ונל ראתל ולכי

 .םתשקב תא והשכיא אלמל ונחלצה .רתױב השק םבצמש ונבה

 ןילופל רוזחל ומשרנ תע התואב .ד.װ.ק.נב בצײתהל יתשרדנ 1940 ץיק תישארב

 יתײהש ףא .היסורל וחלוש פה ךא .׳וכו םיטילפ ,םײמואל םידוהי ,םינלופ פיבשײתמ

 ןיצק ינפ תא לביק .ברעב 8־ב הז היה .םידעױמה העשבו םױב יתבצײתה ,דחפ זוהא

 ותריגממ סיטרכ ףלש דימ .ױרבדכ יתישע .ןחלושה דיל ולומ תבשל יננימזהש הרטשמ

 ןתשורח היה יבא יכ ןײצ תדחױמ השגדהב .ילש היפרגױבה תא יל אורקל ליחתהי

 תאו ץינמסיטב ינױצה ירבע תא יל ריכזהל ליחתה ןכ ירחא .םירחא תדובע לצינש

 םנמאו) םח קשנ תאשל ןױשר יל ןתינש ךכ ידכ דע ,םיצירפה לש ןילופב ״יתובישח״

 ידבל ינריאשה םײמעפ .(ץינמסיטב יביטרפואוקה קנאבב להנמכ ,הזכ ןױשר יי היה

 וקיזחה ךכ .םהב עוגגל יתזעה אל וליפא ינאו ןחלושה לע םיחנומ תורינהשכ ,רדחב

 ־ױבה תא םיימעפ בותכל תועש ןתואב חרכומ יתײהו תוצח ירחא תחא דע פש יתוא

 השעא המ״ :לוקב לאשו .ד.װ.ק.נ לש רחא ןיצק םשל סנכנ םיוםמ עגרב .ילש היפרג

 הקיתש ירחאו יתזעה .הבושתה התיה (וב תוריל) ״טאילײרטסאר״ — ״י הזה לװנמל

 שיו קדצ־טפשמ אלל םדא םיתיממ ןיא תוצעומה תירבב יכ ינחוטב״ :יתרמא הכורא

 ירבד ירחא .״עשפמ ףח םדא לע ןיד רוזגי אלש ,יטײבוסה טפשמב ןומאה לכ יל

 לכה םיעדױ ונא ,ךל עדונ רבכש יפכ״ :תיסורב ,האבה הרהצהה תא ינזאב ועימשה

 לעו ביטרפואוקב ךתדובע רבדב הבוט תעד־תװח רסמ ךלש להנמה .ךרבע לע

 תונמאנב דובעל ךישמת םא .יוכיס ךל םינתונו ךתוא םיררחזעמ ונא .ללכב ךתוגהנתה
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 רוכזי רפס

 יתשגפו תוצח ירחא םײתשב התיבה יתרזח /׳שיא ךב עגפי אל היתומישמ תא אלמלו

 .ד.װ.ק.נהמ יתאצב ךכ לע יתרהזוה יכ /יתורוק תא יתרפים אל .הכוב יתחפשמ תא

 .בורקמ ירבח םע םגו רבעשל ירבח םע תושיגפמ יתענמנו יתרשמב יתכשמה

 ריעצה ינב .גרבמל לש ןױנכטב דומלל ליחתהו תורגבה־תוניחבב דמע רוכבה ינב

 רשאכ .מ״הרב־הינמרג תמחלמ ץורפ דע בצמה ךשמנ ךכו תימוקמה היסנמיגב דמל

 יתמכסהש רבד ,היסורל יוניפל ףרטצהל יל םג עצוה ,ונתביבסמ יטײבוסה אבצה גוסנ

 ונתחפשמ לכ עסנש תנמ לע ,גרבמלמ עיגהל היה ךירצש רוכבה וננבל וניכח .ול

 ץמולט תא ושבכ םינמרגה .םוקמב ונראשגו חולשמה תא ונרחיא ךכ םושמ .ודהי

 תומ ירחא השוריב ונילא הרבעש הזוחא וגל התיה םשי ,הקבוקצאי רפכל ונרבע ונאו

 רפכב ונבשי .םידוהיה לע תוארונ תופידרב םינמרגה וחתפ המצע ץמולטב ןכש ,ימח

 ונעורז לע תאשל ונצלאנ ,ריעבש םידוהיכ םלוא ,שממ םירכיאכ המדאה תא ונדביעו

 טארנדױה ליטהש םיסמה לכ תא םלשל ונילע היה ןכ ומכ .לוחכ דוד ןגמ םע טרס

 .ץמולט לש

 ןעמל .ץמולט ידוהיל םינמרגה ודחײש וטיגה לא רפכה ןמ ונשרוג םימיה דחאב

 םשמ וחליש רבכ םבור תאו דבלב םידוהי םײתאמכ אלא ץמולטב זא ורתונ אל תמאה

 םע דימ וספתנ ,ינב ינש .הדובעל םינמרגה וקקזנ םהלש הלא קר ורא־שנ .רבכמ הז

 המכ דוע םע דחי ופסינ םשו באלסינאטסל ולבוהו ,לוכיבכ הדובעל ץמולטל ונאוב

 װדדנ ,וטיגה ןמ יתשאו ינא ונחרב ,םידליה ונתאמ וחקלנ־ש רחאל .םידוהי תואמ

 יװדובעל ונתוא וחל־שו םינמרגה ונתוא וספת ןאכ /ץ׳צובל ונעגה־ש דע םוקמל םוקממ

 .תונו־ש תוכרפמ

 םידוהי דגנ תוקסופ יתלבה תױצקאה ,םלרוגב הלע המ תעד ילבמ ,ינב ןדבא

 .תינפוגו תינחור הניחבמ יתוא וטטומו לילכ יבצע תא ו־שיתה תונחמב ךרפה תדובעו

 אבצה תא םינמרגה ופדה בו־ש ,ץמולטל ונרזח־ש דע .הנחמהמ ויררחו־ש 1943 םראמב

 ית־שאו ינא .ם־ש ורתונ דוע־ש םידוהיה ץמוקל ־שדח םוניהיג ליחתהו םשמ םודאה

 ונרא־שנ ם־שו ןכ ינפל דוע ונתחפ־שממ קלח רתתסה ולצא־ש ,יקסנימ׳זק דחאל ונחרב

 .1944 ילױב 25־ב ,רורח־של דע

 ונרזח ונטלפמ םוקממ .יצאנה ןוטל־שה ימימ םיטרפ ראתל יתלוכיב ןיא התע םג

 .לרב ,רוכבה יחא לש ותב תא 1946 תנ־שב יתאצמ ם־ש ,בונראטל ם־שמו באלסינאטסל

 .ץיב־שוא הנחמב האולכ התיהש רחאל ,םײחב איה םג הרתונ סנ יפ לע

 ,ם־שמו היגמרגל ונעגה ״החירבה״ םעו ,בונראטמ ונאצי הצלײקב םורגופה ירחא

 .לאר־שי ץראל ונעגה 1948 תנ־שב
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 יטײבוסה שוביכב ץינמסיט

 רבמטפס לש םינושארה םימיב רבכ .הינמור—ןילופ ךרד לע תנכוש ץינמסיט

 ליבומה ץינמסיט שיבכב תלהובמ הסונמב םיחצונמה םינלופה תוליחה וחתפ 1939

 .הינמורל וז ךרדב ונופ ריעה־תובאו םײזכרמה תונוטלשה םג .הינמירל

 תלהב הלדגש לככו ,םוצע דחפ לפנ ץינמסיט לש תידוהיה היםולכואה לע

 םישישקה לש םנורכזב .ידוהיה רוביצה ברקב תושגרתהה הרבג ןכ ,םיטלמנה

 תודיחיה אוב םע ,רשאכ ,1914 תנש לש תומוגעה תױװחה בוש ולע הדימעה־יאליגו

 רשאכו ,ידוהיה שוכרה דושב תירפכהו תימוקמה היסולכואה החתפ ,תױסורה

 ידוהי לש רכינ קלח .םיערופל רקפה ושענ םידוהיהו ודדשו וחצר הרױלטפ ישנא

 .הינמורל וא היסורל טלמיהלו ץינמסיט תא בוזעל ןנוכתה ץינמסיט

 ץוחה־רש לש ותזרכה לע העידיה ונילא העיגה רשאכ הנתשה תוחורה בצמ

 םױ .תיחרזמה היצילג תא שובכל דמוע יטײבוסה אבצה יכ ,בוטולומ יטײבוסה

 לש םקשנ תא קורפל םײמוקמה םיטסינומוקה ולחה םודאה אבצה תסינכ ינפל

 םג םײתניב ופסנ תױדדהה תױריב .ריעב ואצמנ דועש םינלופה םילײחה ינורחא

 .(חחפה) לגנטש לאלצ םג זא לפנ רתיה ןיבו תיחרזאה היסולכואה ברקמ םישנא

 ךות .הגשל רטױפ ,עודי םידוהי־דידי ושארבו דעו ידיל רבע ריעב ןוטלשה

 ,הארנכ ,התנומש ,תיביטרטסינימדא הלהנה תוצעומה תירבמ העיגה םירופס םימי

 םײחב ריעב ליחתהלו תונדםהו תױונחה לכ תא חותפל הדוקפ האצי דימו םדוקמ

 םײטײבוס אבצ ישנא םבור ,רוצמ םינוקה ןהילע ומש ,תױונחה וחתפנ קר .םיניקת

 ןיאמ היה אל ןכש ,תוקיר תױונחה תואבטצא ורתונ הרהמ דעו ,םײחרזא םידיקפו

 רחסמה יתב ,תשורחה יתב תמאלה ךכ לע הפסונ הרהמ דע .השדח הרוחס גישהל

 םיחרכומ ױה םילעבה .םידוהיל בורה יפ לע ױה םיכײש הלא לכ ,תונדסהו םילודגה

 ,רימחה רױדה בצמו הגלפמהו ןוטלשה ידיקפ ונכתשה םהבש םהיתוריד תא שוטנל

 באלםינאטסמ וליפאו ןילופמ םידוהיה םיטילפה תוחפשמ ועיגהש רחאל דוחיב

 שקבל וצלאנ ומרחוה םהיתורידש הלא .רױדב רוסחמה רימחה הב םגש ,הנכשה

 .תורחא תורײעו םירעב תוריד םהל

 ולכי אל הדובע ןכש ,רתױו רתױ השק השענ הלא םידוהי לש ילכלכה םבצמ
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 ר ו כ ז י ר פ ס

 םינושארה םישדחב) ןכמ רחאלו ״בירספס״ לש ןולק תוא םהל וקיבדה .גישהל

 ױלעב םהיניב ,הפוג ץינמסיטמ ״םירםפס״ה םע דחי ,מ״הירבל ולגוה (1940 לש

 וליך ןלןכ — היתונב עברא םע סינײרק הלאמ הנמלאה תונװרפל תשורחה־תיב לש
 הכאלמה־ילעב ױה רתױ בוט בצמב .ץראב תױח ןה התעו המחלמה תונש תא םש

 םיביטרפואוקב ןכו םינוש םילעפמב דובעל תורשפאה םהל הנתינש םידוהי םתסו

 םײדוהי םישנו םירבגל תורשפאה הנתינ .תורלדנסו תוטײח ,תונװרפל זא ומקוהש

 תורמלש ,רמוז היזױו ןרוק לרבל דרקש הרקמה ןײנעמ .תשורחה יתבב םג דובעל

 םילעופכ לעפמב ראשיהל םהל ושרה ,(תװרפב יאנוטים רחסמ) םהילעפמ תמאלה

 .התחפשמ ינבמ המכ הדובעב וראשנ סינײרק הנמלאה לש תשורחה תיבב םג .םתס

 לשב ,וצלאנ ,םײטרפה םהיקסעב וכישמהש תודעסמ ילעב םגו םינטק םירחוס

 ריעהל ילע .םהיקסע לש יאמצעה םלוהינ לע הרהמ דע רתװל ,םילודגה םיסמה

 היה ,םײטרפה םיקסעה ילעב לע ולוע תא דיבכהש הז ,םיסמה לע הנוממה יכ ,ןאכ

 .תוצעומה תירבמ ידוהי

 ־ואוקבו הלשממה תודסומב ודבעש פידוהי םתוא לש םהײח םג ױה םישק

 םינוממהש היסומלרדנאהו רדםה־יאל תױרחאה תא וליטה םהילעשו ,םיביטרפ

 עדונה ריעצה היה הזכש בצמל ןברק .םיביטרפואוקב םהל ומרג םיטײבוסה םעטמ

 .ורבקל והשעמ דוס תא ותא לטנו דבאתהש ,רדפ ןועמש ,דבוכמהו

 לכב לודגה תסנכה תיבב ללפתהל וכישמה םידוהי .וערפוה אל תדה ײח

 ריעה בר לצאו לודגה שרדמה־תיבב תוליפתה תא םיכרוע ױה תבשבו לוחה תומי

 ברה םלוא ,תוסג תומהבו תופוע לש הרשכ הטיחש וליפא הרתוה .ל״ז רגה ףסױ ׳ר

 וכמת םירופס םיתב ילעב .הלסוח הליהקהש םושמ ,הסנרפ ילב ורתונ טחושהו

 .םיעונצה םהיעצמאב םהב

 םיטעמהו וקספנ עױסו דעם תולועפ וליפאו וקתו־ש םיידוהיה םייטילופה םייחה

 לש םיוסמ רפסמ .רתסב פתכאלמ תא תושעל וצלאנ הז חטשב םיליעפ ױה דועש

 םינמזבש תודובעב םתוא וקיסעה םמויס םעו םייעוצקמ םיסרוקל וחלשג םיריעצ

 תודסומו ראוד ,לזרבה תוליסמ ןוגכ ,םידוהיל השיג םהילא התיה אל םירחא

 ולביק ותוא יתרוסמה ךוניחה ןמ םתוא חידהש לומוסמוקל ופרטצה םיריעצ .ןוטלשה

 .םינבל תובא ןיב םײתחפשמ םיכוסכסל תובורק םיתעל איבה רבדהו םהירוה תיבב

 הניחבמ םיצוצר םשמ ורזח ךא ,סאבנודב הדובעל ובדנתה םיריעצ םישנא

 ־והיה היסולכואה .הדובעה תוגולפלו םודאה אבצל ובדנתה םירחא םיריעצ .תיזיפ

 תמחלמ ץורפ דע רבדה ךשמנ ךכו .שדחה םײחה חרואל לגתסהל הליחתה תיד

 .(1941 ינױב 22) הינמרג־מ״הרב
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 ץינמסיט

 תוגאדו םידחפ ץינמםיט ידוהי לע הליטה המחלמה ץורפ לע הארונה העידיה

 םיטײבוםה ידי לע הלבסנש ,תימוקמה היסולכואה לש תױמשיטנאה ללגב ,תושדח

 אלש אלא .הריעה סנכיהל םידמועה םיצאנה תמיאמ ינש דצמו ,דחא דצמ —

 ףא ,יוניפה תורשפא תא לצנל םהילע יכ ריעה ידוהיל וריבסיש םישנא זא ואצמנ

 תױדוהי תוחפשמ קר .תודחױמ תובכר םײטײבוסה תונוטלשה ודימעה וז תילכתלש

 .יוניפל ופרטצה לומוסמוקל ךײתשהש רעונ תצקו תורופם

 םגו ריעצ ןמא רײצ ,ץיברוה המלש ,ןמכיפ ר״ד ,גיטסול המלש :ופסנ יוניפב

 .רנכײצ לקנעי לש רוכבה ונב
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 ץינמסיטב ידוהיה בושייה ץק
 (ןײבשיפ לארשי לש ונב ,לשיפ לש ותודע יפל)

 ןורחאה עגרב טלמנ םשמ .ולוסיחל דע ץינמסיט וטיגב ררוגתה ןײבשיפ לשיפ

 תא תונשל ברסמ אוה םױה דעש רבדה ילמס) קו׳צױב ןוױא םש לע םײרא םיכמסימב

 ילױ לש הינשה תיצחמב ץינמסיט תא יטײבוסה אבצה בזע ,רפיסש המ יפל .(ומש

 װיצ קר םה .ער לכ םידוהיל ושע אל ױלײחש ײוגנוה אבצ הריעה סנכנ הליחת .1941

 םה .היפכה תדובע תדוקפל עמשיהלו עורזה לע םיבוהצ םיספ םע טרס תדינע לע

 םתא וקליח ץינמסיט ידוהיו תינלופ תוניתנ ילעב םיירגנוה םידוהי םג םתא ואיבה

 .באלסינאטסל ורבעױ הירגגוה ידוהי יכ הדוקפה האב הרהמ דע םלוא .הלדה םתפ תא

 .באלסינאטסמ ורזח אל בוש םה םגו םיידוהיה םינולגעה לע לטוה הדוקפה עוציב

 ינש .ררואמ ונגסו ,רגירק ,ופאטסיגה־שאר באלסינאטסמ עיגה םימי המכ רובעכ

 םהירחא וריתוה רוקיב לכבו תובורק םיתעל ריעב זאמ םירקבמ ױה וללה םיחצורה

 םגו םיניארקוא תרשל ודעונ הבש הרטשמ־תנחת ומיקה םה .םײדוהי תונברק המכ

 רבדב התיה הנושארה םתדוקפ .םינמרג ותריש ובש ,תילילפה הרטשמה לש ףינס

 לכ לע הלטוהש הבוח ,לאמש• עורז לע לוחכ דוד־ןגמ םע ןבל טרס לש הדינע תבוה

 םג ומיקה ,תאז דבלמ .רלגיצ בקעי ושארבו טארנדױ ונימ םג םה .8 ליגמ ידוהי

 דיראתה תא) םיוסמ םױב .רטלאכוב רב והילא תא ונימ הדקפמכו תידוהי רדס־תרטשמ

 :םהיניבו םידוהי תורשע המכ תיניארקואה הרטשמה הרסא (רכוז דעה ןיא קיודמה

 לבײפ ,דנולב בײל ,ןײבשיפ השנמ ,לגנטש השנמ ,ןריװצ חםפ השמ ,רקילפ לאומש

 םידוהיה .ורזח אל םשמו באלסינאטסל ולבוה םיריסאה .םירחאו ןמםלדוא לארשי ,ףײרג

 •תידוהיה רדסה תרטשמ ידי לע םילבומ ױה וללהו תונוש היפכ תודובעל םיספתנ ױה

 באלסינאטסמ ופאטסיג־יענא •םומינימל דע המצמוצ תובוחרב םידוהי תעונת

 ,םידוהי המכ םתא םילטונו ץינמסיטב עובשב םימעפ שולש־םײתש םירקבמ ױה

 םיניארקואה םירטושה ידי לע וז תרטמל םדוקמ ונכוה רבכ וללה .ףטו םישנ תוברל

 .טפשמה תיב די לע ןײנבב םתוא ואלכש

 •םידוהי לש בר גרה באלםינאטסב ךרעג (אבר אנעשוה ליל) רבוטקואב 12־ב

 .ץינמסיטמ םיבר םיפסנה ןיב

 .רטמ 300x350 ךרעב וחטשו הספ ינפל רפסמ םימי םקוה ץינמסיטב וטיגה
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 ץינ מ סי ט

 המשמ הילרא הירא תיבל דע הנופצ ןװיכב (דלפרמ תיב) םינלופה תיסנכמ

 הניגה דע תבכרה בוחר םע המורד ןאכמ ,(ןײלביל) סינײרק תיבל דע הברעמ

 תסנכה תיב .םינלופה תיסנכל הרזח החרזמו טלבנמולב ר״ד תיב לומ ,תירוביצה

 םידוהיה .וטיגב וללכנ הליהקה לש׳ ץחרמה תיבו ,זיולקה ,שרדמה תיב ,לודגה

 .םשל רובעלו םהיתוריד תא שוטגל וחרכוה ,ול דעונש חטשל הצוחמ ורגש

 היה אל ,ױתױולדתשה לכ תורמל .רזלג הירא לש ותיבב ובשומ תא עבק טארנדױה

 ןוזמ יכרצמ תומכו תוקוניתל הזר בלח דבלמ .םיבערלו םילוחל עײסל וחוכב

 םידוהיה .רבד םײנמרגה תונוטלשה וקליח אל ,וטיגה תײסולכוא לכל תלבגומ

 .תובערומה םהיתוחפשמל והשלכ ןוזמ םימעפל םיחירבמ ױה היפכ תודובעל ואציש

 סופיט תא — קחודהו ךולכלה •הירטנזידו ןטבה סופיט תא ױתובקעב איבה בערה

 ידוהיה אפורה .תוקבדמ תולחמל םילוח־תיב ורדיס םידוהיה .תדרגה תאו תורהבה

 ,םילוחל תיאופר הרזע םנמא שיגה ריעל הצוחמש תחקרמה תיבב ררוגתהש ידיחיה

 .םישדח םיתמ ופסונ םױ לכו החלצה לכ אלל ךא

 ריעה־שאר היה הז .׳ץיבולימאה ,עודי יניארקוא םינמרגה ונימ ריעה־שארל

 הרהמ דע .תונוטלשה ןוצר תא רתױב עיבשה אלש ,ינמרגה שוביכה ימיב ןושארה

 םידוהיל םדב־אנוש היה הלה .ועוצקמב רלדנם ,קױ׳צנבירק ,רחאב והופילחה

 .םלבס תא והשמב ךכשל ריתה אל ןפוא םושבו

 ימוחתל ץוחמ וראשנ םײאלקח םיקשמ ןהל ױהש תורופס תױדוהי תוחפשמ

 דחאל םיעיגמו םשפנ תא םנכסב ,וטיגה ןמ םיבנגתמ םידוהיה ױה תולילב .וטיגה

 עוצקמ ילעבכש ,םידוהיה םג ױה .וטיגה לא ןוזמ תצק ונממ איבהל ,וללה םיאלקחה

 םלוא .וטיגל ןוזמ תצק חירבהל ולכי ךכ ידי לעו וטיגה ןמ האיצי־תונױשר ולביק

 רטוש תיװלב קר התיה וטיגה ןמ האיציה ןכש ,חילצהל היה השק הלא םירקמב םג

 םינוממ ױהש םיניארקואה םירטושה לש הקידב התיה וטיגל הרזח הסינכבו ידוהי

 ,הנרובדאנמ דחא היה תיניארקואה הרטשמה לש ןושארה דקפמה .םידוהיה לע

 הנמתנ ױרחא .םידוהי המכו המכ לש םהײח — ונופצמ לע .״קוריה״ םשב הנוכש

 ןורחאה .וטיגה ידוהיל בוט רתױ תצק סחייתהש ,רטניג םשב הקנדורוהמ דקפמ

 ידיב דואמ עײסש הצמישל עודי ןגילוכ ,רלסט דחא היה םיניארקואה םידקפמב

 חוליש־תדוקנב וזכור ץינמסיטמ ואצוהש םידוהיה .וטיגה לוסיח תעשב םינמרגה

 ונוע םש .ץלה בוחרב ,״ףלודור תנחט״ ,באלסינאטסב תמיוםמ (ץאלפסגנולדיזסיוא)

 ותחפשמ לכ םע דחי זוכיר־םוקמ ותואל חקלנ תאזה תודעה־רסומ םג .וחצרנו

 הנפ ץינמסיטל רוזחל היה לוכי אלש ןוױכ .טלמיהל חילצה אוה םלוא ,הנקזה ומאו

 ירחא םשל טלמיהל וחילצהש םיריעצ המכ דוע םע שגפנ םשו ץמולט וטיג לא
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 רוכזי רפס

 :תא דעה רכוז ץמולטב ץינמסיט ידוהי ןיב .(1942 טסוגוא) ץינמסיט וטיג לוסיח

 תנמ לע .םירחאו ףײרג לקנעי ,קוק לטומ ,ױרעג ינש םע דנאז לארשי ,םוטש יניפ

 עיגהל וחילצה תולילה דחאבו קוק לטומ םע דעה רבדנ ץינמםיט וטיגל בנגתהל

 .העש ײח ןעמל רקנובב םש וריתםהש םיצפחה ןמ והשמ איצוהל ושקיב םה .םשל

 וררוגתהש תורידב שפשפל םה םג ואבש םירצונ המכב ולקתנ וטיגה ןמ םתאצב ךא

 ךותמ קמחתה ףוסבלו ןורב דוד לש ותרידב רתתסה אוה יצחו הממי .םידוהי ןהב

 .ותא שגפג ץמולטל הרזח ךרדב קרו עדי אל קוק לטומ ורבחל הרקש המ .וטיגה

 םש דקפ הדובעה לע .הינירטסואב הדובעל םידוהי רפסמ דוע םע חלשנ ץמולטמ

 .םוחמ וחדקשכ וליפא ,ךרפב דובעל םידוהיה תא ץליאש ,יגמרג המחלמ־הכנ

 םעפה םג .היצקא תעשב םינמרגה ידיב יתלפנ םש ךא ,ץשירטסנומל םשמ יתחרב״

 לטוהש ״יוניפ־ידבוע״ לש ודנמוקל יתפרוצ םש .וטיגל רוזחלו טלמיהל יתחלצה

 ןױמ תעשב םעפ .םינופמה םידוהיה לש םשוכרמ ראשנש המ לכ תא ןיימל וילע

 ךכ לע יתיליג אלש ןבומכ •םירלוד 90־ו בהז ןועש ,ףרפרשב םירתסומ יתאצמ

 .תוממי שולש יתיהש הב ,בו׳צשרובל םשמו טסולטל יללש םע יתחרבו םינמרגל

 ןולל יבורװ ןאי םשב רכיא יל רשפיא ובו ,הנגיצ רפכל יתעגהש דע יתדדנ םשמ

 םש לע תױרא תודועת יל גישה אוה .וקשמב דובעל ראשאש יל עיצה ףאו ולצא

 ךא ,רורחשל דע םש יתראשנ .יניארקוא לעכ רפכה דעװל ילע עידוהו קו׳ציוב

 .״תוחאו םיחא השימח ,אמא ,אבא ופסנ יתחפשממ

 תונוש תױצקאמ וטלמנש ץינמסיטמ םידוהי יפמ יתעמשש המ רוסמא ןלהל

 :םהיניב ױה .םיוסמ ןמז וללה תורושה רבחמ םג ההש וב ץמולט וטיגל ועיגהו

 םיטש עיניפ ,לגירק ה׳זדיפ ,ץיברוה לדנימו הלגײפ ,רדק הקנפ ,תילוגרמ לולו

 ואיצוה .רגאה ףסױ ׳ר ץינמסיט לש הבר הנוע דציכ יל ורפיס םה .רסלפ שריהו

 ושלת .תומולהמ דרב תחת ריעה ינפ לע ותוא וליבוהו ױליפתו ותילטב ותיבמ ותוא

 םע דחי ותוא וליבוה םשמו רהוסה תיבב םד תתושו הכומ ותוא ואלכו ונקז תא

 .באלסינאטסל םירחא םידוהי

 המכ םש וראשנ דוע ,ץינמסיט וטיג לוסיח רחאל יכ יל הרפים רדק הקנפ

 םײח ,רמוז היזױ ,ןרוק לרב םינװרפה :ױה וללה .דחא תיבב םתוא ונםכאש םידוהי

 ,עוצקמ ילעב המכ דועו רקילפ בייל־שרהו לארשי ,רפופ םנוי ,רפופ הבב ,סיניירק

 .באלסינאטסל םכותב איה םגו הלא לכ ולבוה םימיה דחאב .שיא םישולשכ ה״סב

 עיגהל החילצה םג םנ יפ לעו טלמיהל ךרד השקיב הצירטסיבה רשג לע התויהב

 דע הראשג םש ,רכמ ירצונ לצא הרתתסהו וטיגב םידוהיה ױה דוע םש ,ץמולט וטיגל

 .רורחשה םױ
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 אוה תױהב יכ יתעמש ױפמ .רורחשה רחאל יתשגפנ רקילפ בײל שרה םע

 ולוסיח רחאל םג םײחב ופטסגה םתוא הריאשה תונװרפב עוצקמ ילעב ױבאו

 םתוא הקיזחה םשו באלסינאטסל ץינמסיטמ םתוא הריבעהו וטיגה לש טלחומה

 ץינמסיטל ןײוזמ יוױלב ותוא םיליבומ ױה .הװרפ־תופפכל הגדס ומיקה ובש אלכב

 ,1943 ףרוח תישארב הז היה ,וללה תױנקה תחאב .תופפכל םלג ירמוח תײנקל

 ריכמ ינלופל הנפ אוה .טלמנו םיאתמה עגרה תא לצינ ,דריש דבכה גלשה תוסחב

 הלה .רשי םדא אוה יכ עדי ױלעש ,ומש יקסבונרב ,ריעה ירוחאמ קשמ־לעב

 ןוזמל ול גאד ,בורקה ינ׳זורודאנ רעיב רקנוב ורובע הנב ,תודידיב ותוא לביק

 .ןילופב ינמרגה שוביכה םות דע בײל־שרה ראשנ הז רקנובב .םירחאה ױכרצלו

 םע דחי ךלה הילאש ,באלצורװל ךרדב יסור לײח ידי לע גרהנ המחלמה ירחא םלוא

 לײחה .הלעבו רלדנײרק־רבליז ילהקבר :ץינמסיט לש הטילפה תיראשמ המכ דוע

 .תװמל םהב הריו םתוא דדש

 ־בדה תא רורחשה רחאל יתעמש ,הרוהאמיש ,ץינמסיט לש יניארקוא בשות יפמ

 היה אוה .ץינמסיט לש ידוהיה תורבקה תיבמ קחרה אל ררוגתה הלה :םיאבה םיר

 .םהב וריו תוצובקב ץינמסיט ידוהי תא םשל ואיבה םינמרגה רשאכ היאר דע

 .גרוהל םידוהי םש םיאיצומ דציכ האר ,תורבקה תיבל בורקה והדשב ודבעב םעפ

 ריכה אוה .הפחי הינשהו הלוענ התיה תחאה ולגר .ןמסלדוא ןתנ תא ריכה םהיניב

 וצלוא ,םוקמל םעיגהב .היפױב ריעב התעשב העדונש ,ךבריוא הריעצה תא םג

 הכורא העש דומעל הצלאנ ךבריוא המלעה .דחא דחא ורונו םהידגב תא טושפל

 .הב םג ורי ,םלוכ וגרהנש רחאל .םױאה הזחמב ןנובתהלו םיאופאטסיגה ינפב המורע

 ,ױדיסח ,ױנברב עדונש ,ץינמסיטב ידוהיה בושײה תודלות תומײתסמ ךכ

 ,םיאלפנה ױנמואו םילודגה ױרחוסב םסרפתהש בושי .ױנעדמו ױרפוס ,ױליכשמ

 .היצילגבו ןילופב הלכלכה ײח לש םינושה םיחטשב עוצקמה ילעב

 •יתיקינ אל םמד יתיקינו
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 םיצאנה ןוטלשמ רורחשה רחאל הנש םישולש
(1972) 

 ־תבתכש ירחאױ .הז רפסב ,רתיה ןיב ,ינא בתוכ ךכ — ״יריע תא יתבהא״...

 אל .ױשכע ריעה תיארנ דציכ תעדל יתוצרב ,יתטקש אל יתעדיש המ לכ הילע

 םידמוע ױה אל ,ןכש לכמו יניע ומב התוא תוארלו עוסנל םײנפוגה יתוחוכב היה

 .הנורחאל םש ורקיבש יריע ינב יפמ ךכ לע עדוױהל יתלדתשה ןכל .ךכב יבצע יל

 ןהיתש — התדלומ ריעבו 1972 טסוגואב באלסינאטסב הרקיב רסעלפ הקרוד

 :יל איה הבתוכ ילא הבתכמב .מ״הרב ןוטלש תחת התע

 םיעודיה םיתבה •םולכ רתונ אל טעמכ התוא םירכוז ונאש ץינמםיטמ״

 ׳ר לש לודגה ותיב ,רטסוא ךורב ,ךילרא הירא ,ףײרג לאכימ לש ,ץאלפגנירב

 רתונ .ונופו וסרהנ רינאוױא עיש ,ןרװצ חספ השמ ,(ןמקרמ) רלג סדױ ,רגאה ףסױ

 יתב .דנולב בײלו ןאמסטוג סחנפ לש לודגה תיבהו הנהעט לש םײתומוקה תיב קר

 רפס תיב ןכש ובש ןײנבה םוקמב .וקלוס — םײדוהי אלו םײדוהיה ,הליפתה

 לש ותיבל דע תבכרה בוחרב םידוהיה יתב לכ .ראוד תיב התע םקוה ,תורענל

 ,ספש הנױ לש רבעשל ותיב םוקמב .םיסובוטוא תנחת המקוה םמוקמבו וםרהנ סינײרק

 ןוראב ש״ע ןײנבה קר .םיצבורדנבה םע ברקב ולפנש םיניארקואל הטרדנא המקוה

 הלוכי יניא הזמ רתױ .םעפ־יא לש תידוהיה ץינמסיטמ והשמ ריכזמו רתונ שריה

 ...םשמ יתהרבו ,ונרבע סרהנו ללוח ובש תובוחרב ךלהתהל יתלוכי אל ןכש ,ראתל

 בושל ונחוכב ןיא ,הינב ,ונאו הרורחש ירחא הנש םישולש ץינמסיט תיארנ ךכ

 ״...התמדא לע ךורדלו
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 סלועה תומוא ידיסח

 (ל״זח ירבד) ״אבה םלועל קלח םהל שי תומואב םיקידצ״

 םיױאר ,הלימו הקפטס ױתונב יתשו הינאה ותשא ,יקפנימ׳זק כאלסינאמפ

 םיתעל םנכסב ,ינמרגה סױביכה תעב וליגש שפנ־תוריסמ לע הז רפסב ןױצל

 רפכב יאלקח קשמ ילעב ,ןמכרפ־ש ,יתשא תחפשמ תא ריתסהל תנמ לע ,םהייח תא

 .המהלמה הצרפ ךא רשאכ ,ידלי ינסױ יתס־א ,ינא ,ונרג וב ,ץמולט דיל ,הקבוקצאי

 אל ץע לש התקבב הינע םײרפכ תחפשמ הררוגתה ,רעיה ירוחאמ ,רפכ ותואב

 .תבלוח הרפו המדא םיגרומ 4 ױה םשוכר לכ .יקסנימ׳זק תחפשמ ,הרומג

 .היסנכב ללפתהל ךלוה היה ׳א םױ לכש םײמש־ארי ירצונ היה יקסגימ׳זק

 ופכא רשאכ .םהילע ונל רפסמ היהו תוערואמב ןײנעתמ היה היסנכב ותױהב

 ואוב ,הנכסב םתא םא״ .• ונל רמא הוגירההו םיחולישה ,וטיגה :םינמרגה תוריזג

 .״לכוא רשא לככ םכידיב עײסאו ילא

 ותצעב לואשל הנפ ,ןמכרפש ץרפ ,יסיג .וטיגל רובעל וניװטצנ 1942 טסוגואב

 םירגובמ ,שיא 4—3 ולצא ריתסהלו לבקל ותונוכנ תא עיבה הלה .יקסנימ׳זק לש

 לטע ,יתומח .ותשאו לארשי ,שריה ,ץרפ :יסיג תשולש ױלא ורבע זאו .דבלב

 רובעל ונצלאנ ונינב ינש םע יתשאו ינא םגו םהידליו הלעב םע הינמ התב ,ןמכרפש

 לצא היפכ תודובע ירחא .הינמ יתסיגו יתשאו ינא קר ונלצינ ם־שמו ץמולט וטיגל

 םג ריתסה אוה .יקסנימ׳זק לא םירתונה תשולש ונא ונעגה ,םידודנו םינמרגה

 .שקיב אל םולשת םוש יכ ןײצל ילע .רורחשל וניכזש דע ונראשנ םשו ונתוא

 תאז ונרובע ןוזמ תונקל ידכ הלאב קר שמתשה ,ודיב ונדקפהש ךרעה יצפחמ

 השעש ױתוקסיעב רתױב ריהז היה םג אוה .רורחשה רחאל דימ ונל ריזחה רתיה

 והורמשש ,ױתונב יתשל קר הליג ודוס תאו ךרעה־יצפח תרומת ןוזמ תײנקב

 לע ורבע ונתא דחי .ושקבתנש המ לכב ןהיבאל ועײסו ןהידליו ןהילעב ינפמ

 תונבל םיחרכומ ונײה ,הנכס הפקשנש תמיא לכו םימױא תולילו םימי יקסנימ׳זק

 םעפו ותיבב םעפ ,רחא רקנוב תונבל ונדיב עײס םעפ לכ .רחא םוקמב טלקמ

 .תטלחומ הכישחב קר ותושעל ןתינש ,םח לישבת לשבל ונל רזע אוה .הדס־בו רעיב

 העברא ךשמבו רפכל הברקתה רבכ תיזחה רשאכ הװהתנ רתױב השק בצמ
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 יקםנימ׳זק לצא םגו ינמרג אבצ וצרש הביבסבש םירפכה לכ .םשמ הזז אל םישדח

 לש ותפרב העש התוא היה ונטלקמ .םינחתות תדיחי לש הטמ זכש ותיבב

 ױה •הלילב אלו םױב אל ונממ ונישאר תא איצוהל ונל היה רוסאו יקסנימ׳זק

 לע ,יקסנימ׳זק .תופוצר תוממי 3—2 תותשל וא לוכאל ונלוכי אל רשאכ םירקמ

 םיעגרבו תפרב ובכשמ תא םש ,התוחפ ותנכםש עגרב עגמ ונתא רוציל לכױש תנמ

 קפיסש לכואה ןמ והשמ וליפאו הקשמו לכאמ תצק ונל איבהל חילצה םימיוסמ

 רקנוב ותואב וב םינותנ ונײהש בצמה תא ראתל יל השק .יאבצה הבטמה ול

 ידסח לע ךומסלו ותוא שוטנל ונרמא רבכ תובר םימעפ יכ ןײצל ידו ,תפרבש

 רורהשל הכזנ דוע יכ ונמחינו ונל־ש שואיה תינכתמ ונתוא ענמ יקסנימ׳זק ךא ,םשה

 .ונמײקתנ תאז ותנומא תוכזבו

 לעו ״םשו־די״ ידי לע ותשאו יקסנימ׳זק וניוצ םהלש הרובגהו תױ־שונאה לע

 ל־שב סקטל עיגהל ולכי אל םמצע םה .םלועה־תומיא־ידיסח תרד־שב ץע עטינ םמ־ש

 הצרפ םײתניב־ש ןוױכ ,ולביק אל םהל החל־ש ״ם־שו־די״־ש רוטיעה תא םגו םליג

 םירמוש ,לאר־שיב־ש םילוצינה ,ונא .וקתונ ןילופ םע םיסחיהו םימיה ת־שש תמחלמ

 םיעבות םניא התע םג יכ ףא ,םתנקז תעל םהל םיעײסמו םיבתכמ ר־שק לע םתא

 .רבד ונתאמ
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 היטילפו ץינמסיט ידירש
 םלוע תומחלמ יתש ןיב הצרא ולעש ץינמסיט יבשות

 רלדא יליװ .1

 רדאב לוא־ני .2

 דלפנרעב עיצפעפ .3

 דלפנרעב לרק ר״ד .4

 (גרבסל) קאטשניב עקנוט .כ

 (צ) (בארג עיטאמ) טרלג יכדרמ .6

 (ןמסעטאג) ןלוג המלש .7

 (ןמםלדוא) טרלג הינוז .8

 (א) סײװ יכדרמ .9

 (א) סײװ לאומש .10

 (צ) (ןרוק) סײװ הרש .11

 (א) (סײװ) ןמטיל היזור .12

 (רדאב) ןילביל הנח .13

 רטסיל ןתנ .14

 רטםײל עיסיז .15
 ץינמס-ט ינב

 תמחלמ

 דנולב המלש .1

 דנולב הנינפ .2

 (צ) גרבדלוג רזיײל .3

 גרבדלוג לרעב .4

 (לגנעטש) ןמכײר הגיפ .5

 טוה לאומש .6

 (קו׳ציוב) ןײבשיפ לשיפ .12

 רעבליז בקעי .7

 .רטפנ — ןמיס *

 (צ) דלפרעמ ףסױ .16

 (צ) שירפ לשיפ .17

 רעשיפ והיחספ .18

 (צ) רעײפ קעזױ .19

 (ןמעעז) ריב הזיג .20

 רעײפ הלעזיג ר״ד .21

 רעײפ הינוויס .22

 (דלפנרב) סעקצצ היזור .23

 (צ) ןרוק בקעי .24

 רפנק לואש .25

 (ןײטשנבע) זרמר הלעב .26

 (צ) (רענרעל) ץוש הינעג .27

 טײרטש בײל .28

 רעלכײא יפעפ .29

 רחאל הצרא ולעש

 הינשה םלועה

 רעטסײל לדירפ .3

 (עשיג) ןמטואל הרוד .9

 (סינײרק) ץיבוקרמ הטיא .10

 (ןריװצ ךורב לש ותב) טעמענ .11

 ןײבשיפ עיציק .13

 רעקילפ ןמלק .14

 (קוק) רעלײפ לחר .15

 רעשיפ קעזױ .16
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 קוק בײל .26 רעצײפ לארשי .17

 קוק ױנוב .27 (גילעז עיציא לש ונב) ןײטשלעקניפ .18

 רלעק ךורב .28 (צ) םינײרק הכלמ .19

 םינײרק עקראד .20 רלעק בײל .29

 (צ) קוק לאומש .21 ןיבור השמ .30

 (צ) (לסיש) קוק תידוהי .22 (ןײבשיפ) רעביורטש הנח .31

 (ץיװרוה) םורק רדנעס .23 (רעגנילפיז) רעביורטש הרש .32

 (א) קוק והילא .24 סינײרק (עװע) הוח .33

 קוק הרבד .25

 תוצעומה תירבב םײחה ץינמסיט ינב

 רעטסיוא השמ .1 ןײבשיפ ךונה .6
 רענײו סענאמ .2 רעסעלפ הנױ .7

 (רעלספ) רעטרט (יבצ) שריה .3 רגארש ביל .8

 (גרעבכײט) עפיל .4 (עשיג ועטלא לש הנטקה ותב) עשײג .9

 רפסה רעצײפ לש םינב ינש .5

 ןילופב וראשנש ץינמסיט ינב

 ןײבשיפ בקעי .1 רסעלפ עראד .3

 (א) ןײבשיפ עיצנימ .2

 ץינמסיט ינב הילגנאב סייחה

 רעקילפ לדנמ .1 רדנור ןורהא .2

 הקירמאל ורגיהש ץינמסיט ינב

 (ןמטור) םיובנריב לטיג היח .1 (רעטרש) ןמטור י׳צננ .8

 (ןײבשיפ) רצלג שריה .2 (ידאק) ץעמנײטש עקנפ .9

 (רנייװ) רצלג עראד .3 םיטש קעלוד .10
 לרטשנטכיל שריה .4 (א) ןמכרפש לאישי .11

 (ןמכרפמ־) דנויב יסול .12 (ןמכיפ ר״ד לש ותנמלא) ןמכיפ אטינ .5

 (ןתנ ןב) רקילפ ריאמ .6 (א) םיטש סקאמ .13

 (סינײרק)גרבנגו הינ׳ז .7
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 ץינמסיט תודגאמ
 םירפסמ ױהש תונוש תױשעמ יתעמש ןטק דלי יתױהב דוע

 .ץינמסיט ידוהי רכזל ןאכ םושרא ןהמ המכו ריעב ןתוא

 יברה תיב לומ בלצ
 ינמראמ ול הנק אוה .ץינמסיטב רוגל אב ל״צז ןטוק קחצי ׳ר דורבמ יברה

 הז תיב .ירפ יצע ןג ולו לדניר לחנה דיל ,תבכרה בוחרב םײדי בחר תיב ,דחא

 עױסב ,לולעת ול תושעל ורבדנ םה .םײרצונה ױנכש לכ לצא הבר האנק ררוע

 לודג בלצ ,בר קסעב יברה תיב לומ ודימעה ,יברל הביא ורטנ םה ףאש ,םירמכה

 הליהקה־שאר תא שקיב אוהו בל־ןורבש יברל םרג הז רבד .לזרב תכושמב רודג

 שאר םלוא ,ודיב עײסי ״תוכלמל ברוקמ״ ותױהבש ,ןרטשנגרומ הלבײל ,זא לש

 ללובתמ ידוהי ןכש) גולגלב יברל ץעי אוה .ענמנה ןמ רבדה יכ עדי הליהקה

 ״היסנכה רעשל הזוזמ אוה םג קיבדישי (היה

 ןשיה ןימלעה תיבו ״לילקה ץירפה״
 ותונכשב .יתדלונ םרטב דוע שומישה ןמ אציש ןשי ןימלע־תיב היה ץינמסיטב

 ול תוגבל ליחתה אוה .(לילקה ץירפה) ״ןאפ יקכײל״ םשב הנוכש ירצונ רגנ רג

 .ידוהיה ןימלעה־תיב תובצמל קקדזנ ודוסי תא םיקהל תנמ לעו ושרגמ לע תיב

 הבצמל ושגינ ךא רשאכ םלוא ,תורבקה־תיב לש ץעה רדגל דעבמ ונב םע בנגתה

 לכ תא קיעזה ןבה .רשײתהל היה לוכי אלו ױרביא לכב קותיש שח ,הנושארה

 םידוהיה יהולאש וניבה ןאכמ .ורזע אל םהיצמאמ לכ ךא ,באה תרזעל החפשמה

 ,םהל עמש ברה .ברה תרזעל ושח זאו ןימלעה תיב תא ולליחש לע םהב םקנתמ

 .״לילקה ץירפה״ םשב הליחמ שקיב הללוחש הבצמה די לעו םידוהי ןײנמ ותא לטנ

 תסנכה תיבל םישדח םילספס ןיקתהל חיטבה ותטרח ישגרל יוטיבכו לצינ אטוחה

 .םײק ותחטבה תאו לודגה

 ריעזו רוביג
 ױנפמ םיארי ױה םידוהי אלו םידוהיו ריעה לש הרוביגכ עדונ קוק ןורהא

 רתױ םײתנש אבצב תריש אוה .ותוא םיפקוע ױה םימרדנ׳זה וליפאו תװמ תמיא

 האילכב שנעג ךכ לעו ןיצקב עגפ אוה .ותרובג לשב םש םגו הםכימה יפכמ

230 



 ר ו כ ז י ר פ ס

 .םיקיזאב לובכו םימרדנ׳ז תיװלב ,ריעה ינפ לע לבוה דציכ םירכוז לכה .םײתנשל

 היה הז רוביג םלוא .לובכ וליפאו ,וליבוהל זיעמ היה אל דיחי רטוש יכ זא ורמא

 רשאכ .המיא ױלע הליטמ התיה הכישחה .בוחרב זא דלהלמ ענמנו תולילב דחפמ

 והװליש והשיממ שקבמ היה ,םיפלק קחשמב וא חזרמה תיבב תבש רחאמ היה

 •התיבה

 תזרמה־תיבל תונכשב רגש טײחה הלקנפל זא סנכנ .הװלמ ול אצמ אל םעפ

 הלקנפ .וכרד תא אצמי אלש ששוזה רוכיש אוהש ןוױכ ,התיבה והװליש ושקיבו

 דע ותוא אשנ ךכו ױפתכ לע וליטה ,תחאה ודיב הלקנפ תא ןורהא ספת .ול בריס

 הנראשית ךיתומצעש התא הצור םא״ :ול רמאו ױפתכמ ודירוה תיבה ףם לע .ותיב

 תא םלוא ,דוס רדגב ראשנ אל רבדהש ןבומכ ״וךיפמ הגה איצות לא ,תומילש

 ...ותשא םא יכ הלקנפ אל הליג דוסה
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 םילועל ןושאר

 הצרא הלוע לשיפ םירפא
 הלע ,שירפ לשיפ םירפא — ״הלקשיפ״ דציכ ,ןאכ רפסא ,יתונורכזל ןמאנ

 התיה וז .שירפ היצײלו הלדײ ,ױרוהל דיחי ןב היה הלקשיפ •1922 תנשב הצרא

 ןימ — ידיחיה םשוכרו ףתרמ תרידב וררוגתה םה .תדבוכמ ךא הינע החפשמ

 אל בושו הנושארה םלועה תמחלמ ימיב ףרשנש םתיבמ םהל הרתונש הכוט

 הדוס־ימ רכומ היה ,ױרוהמ הלדײ לש הדיחיה ותשורי ,הכוס התואב .שדחמ הנבנ

 םלוא .תוגגזב םג קוסעל הלדײ ץלאנ ןכל .ךכב התיה אל הבר הכרב ךא ,ב״ױכו

 תבשבו םיתבה ילעב ראשכ היה האנ תיב לעב .שיא ינפב ןנואתה אל םלועמ

 •האנה ותטופקבו ושאר לע למײרטשב ,םתומכ הארנ היה זיולקב

 ךשמנ אוה םלוא ,ױקסעב ױבאל עײסמ ליחתה ו״ט הקשיפל ואלמ רשאכ

 תנשב .הפינע הלועפ להינ וכותבש ינױצה רעונל ברקתהל ליחתהו רוביצ יכרצל

 לפנש דע תושק והוכיה השעמ תעשבו היפכ תדובעל םיניארקואה והוספת 1919

 םלועב דודנל תאצלו ץינמסיט תא בוזעל טילחה זא רבכ .םיבר םימיל בכשמל

 הװקתב םחנתמו ובל־רמ תא ינפב ךפוש היה ינױצה ןודעומב ונשגפנשכ .בחרה

 .לארשי־ץראל תולעל

 ,היריעהמ לביקש ךמסמ יל הארה ,קױדב רכוז יניא שדוחה תא ,1922 תנשב

 ןוגראב רבח אוהש בתכב רושיא ינממ םג עבת השעמ תעשבו תוהז־תדועת ןיעמ

 ץינמסיט תא הלקשיפ בזע םירופס םימי רובעכ .ץינמסיטב ״לצרה רודואית״ ינױצה

 .ז״י ןב אוהו

 תועובש םידוהי לצא חראתה םשו הינמורל לובגה תא הלקשיפ בנג ץינמסיטמ

 השולש .י״אל הצנטסנוק ןיב הטש התיהש אשמ־תניפסב הדובע אצמש דע רפסמ

 דע ,םילמנב םתניעטו תואשמ תקירפב השק הב דבע ,הינואה לע היה םישדח

 רתתסהו הילא רוזחל אלש תנמ לע הלקשיפ הנממ דרי זא .הדעיל הניפסה העיגהש

 ןמזל ןמזמ .ץינמסיטמ םילועל ןושאר הלקשיפ השענ ךכ .םײדוהיה ופי יבשות ןיב

 ,ױבא רטפנש רחאל .ױרוהל ףסכב המ עױס רגשמ ףאו םײח תותוא הארמ היה

 תפש לע םוליצמ סגרפתהו םוליצה עוצקמ תא דמל י״אב .הצרא ױלא ומא תא איבה

 .םי־תב לש המי תפש לע ותכאלמ השוע ױתשגפ ,1948 תנשב יתילעשכ .םיה
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 ץינמסיט ישודקל הנושארה הרכזאה

 .סש תונחמב והשו ץינמסיט ידירשמ הינמרגל םיעיגמ וליחתה 1946 תנשב

 תא יתשגפ םש •ןכנימל יתרבע ונממש /׳םק״ רבעמה הנחמב יתיהש ינא כג

 ירחא שפהל ונלחתה ,יזכרמה ידוהיה עױסה דעו תרזעב ,ותאו םיטש סקאמ ידידי

 ונמזה .ה״רנוא תונחמב זא והשש םידוהי 56 ונאצמ .םײחב ורתונש ץינמסיט ידוהי

 הרכזאה .ונריע ישודקל ןכנימב ךורעל ונדמעש הנושאר הרכזאל םהמ דחא לכ

 ר״ומדאה לש ודכנ ,ןטוק שיובײל ברה היה םיחכונה ןיב .1947 ילױב 28־ב המײקתה

 ,ךילרא גילז ברה ןכו ואכאדב תונברה אסיכ לע העש התוא בשיש ץינמסיטמ

 .ןײטשטוארט הנחמב בר היהש

 האושה ףתרמב הבצמ
 וניתוחוכ לכ תא שידקהל רמוא ונרמג ל״ז ןרוק בקעי ירבחו ינא 1955 תנשב

 ,ץראב ונתא םײחה ונריע ינב לכ תמישר תא ונכרע .ץינמסיט ישודק תחצנהל

 ונענ וניתױנפ לכ .ונישודקל הבצמ םיקהל םהל ונעצהו ,ךרעב תוחפשמ 40־כ

 ועיגה הבצמה יוליגל .ןױצ רה לעש האושה ףתרמב הבצמה המקוה 1956 סראמבו

 הנושארהו םרכזל הינשה הרכזאה תא ונמײק ןאכו ץראבש ץינמסיט ידירש לכ טעמכ

 .לארשיב — תררחושמה ונתנידמב
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 םלוע רכזל
 קנעדנא וק>ב>יא םוצ

 ך > א ו א מ ר ע ד
 טימ ןוא .תונברק עקידלושמוא יד רעצ ןפיט ןוא דובכה תארי טימ

 ערעזדנוא טכארבעגמוא ןבאה םאװ רעדרעמ עשיצאנ יד וצ סאה ןקימאלפ

 ,רעדירב ןוא רעטסעװש ,רע־זניק עביל ערעזדנוא ,סעמאמ ןוא סעטאט ערעײט

 ךיא סאװ ץינעמםיט טאטש רעד ןופ ןדײ םתס ןוא ,טנײרפ ןוא םיבורק

 טשיג רענײק זיא החפשמ רעײז ןופ סאװ ןוא ןעמענ ערעײז טינ קנעדעג

 .ןבעל ןבילבעג

 םבכשמ לע םולשב םלוכ וחוניו

 ה.ב.צ.נ.ת

 ץינעמסיט ינב רכזל

 הנידמה םוק ירחא ל א ר ש י ב ורטפנש

 1972—1948 םינשב

 (בארג עיטאמ) יגדרמ זנרלג

 ןואיל גרכדלוג

 יכדרמ םײװ

 לאומש םײװ

 (סײװ עיצכור) לזזר װכסיל

 קעזױ רעײפ

 דכלט סינײרק

 לאומש קוק

 (לעסיש) סעדױ קוק

 עלע קוק

 בקעי ןרוק

 עקלאס (סײװ)ןרוק

 (רענרעל) הינג ץוש

 (עלעקשיפ) לשיפ םירפא שירפ
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 םימ הדרױ יניע — היכוב ינא הלא לע

 ם י ר ק י ה ו נ י נ כ ר פ ז ל

 םהרבא

 ףסױ

 באלםינאטס וטיגב םיצאנה י״ע וחצרנש

 1942 תנשב

 םמד םוקני ׳ה

 ד נ ו ל ב המלשו הנינפ



 ערעײט ערעזדנוא ןופ קנעדנא ןקיבײא םוצ

 1938 ןבראטשעג

 :עדירב

 רעטסעװי

 רעדורב

 דרעמ עשיצאנ יד סאי

 רענבואל טאגראמ
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 :ןופ םוקמוא ןפיוא ןרעיורט רימ

 (1938 ןבראטשעג) ןאצכערפש רזעילא :רעטאפ רעזדנוא

 לטע :רעטומ

 (1925 ןבראטשעג) רידגעמ :רעדורב

 עיםזנ לרעטכעט רעײז ןוא ע,רנאפ יורפ ןײז ןוא ץרפ :רעדורב

 (1958 ןבראטשעג ןוא סיצאנ יד ןופ טעװעטארעגפא ךיז) לאדשי :רעדורב

 (עקנעה) שריה :רעדורב

 (1929 .טשעג) רעמאז כקעי ןאמ ריא ןוא עיצײל :רעטסעװש

 עיפול לרעטכעט רעזדנוא ןוא רפוס־רעפיז השמ :ןאמ ןײמ

 רעדרעמ עשיצאנ יד ךרוד ןראװעג טכארבעגמוא ןענעז סאװ

 :ןקיבײאראפ סע
 ןולוה ,רכאלב עיצפעפ
 ביבא־לת ,רפופ עינאמ
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 אטשינ ןענעז םאװ םירבק יד ףיוא הבצמ א טאטשנא
 ךײא לעױ דיא דיא ןאמרעד גאמײױר ןרא רעצ ,עיביל טימ

 •ןסעגרעפ טשינ לאמנײק
 (1936 ןבראטשעג) ןראק השמ :רעטאפ ןיימ

 עלײב לעטע :רעטומ
 רעדניק ערעײז ןוא עראד יורפ ןײז /דרעב :רעדירב

 (1919 ןבראטשעג) לעדנײרב :רעטסעװש
 רעמאז עיזױ :ןאמ ריא ןוא עזיג

 עקניט :רעטסעװש
 דנעה עשיצאנ עשירעדרעמ יד ןופ ןעמוקעגמוא ןענעז םאװ
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 ןעראק עיצײל

 עקירעמא ,דרופטראה
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 :ןופ קנעדנא ןקיבײא םוצ

 לטיג :עמומ רעזדנוא
 ץגראגטםול לדירפ :ןאמ ריא ןוא

 ןבראטשעג זיא סאװ)
 (המחלמ רעד ראפ

 :ןיז ערעײז
 יורפ ןײז טימ לםדי
 :רעדניק ןוא עכאב

 לדנעמ ,עיםײפ ,דמלש

 :רעטכעט ערעײז
 דניק ןוא ןאמ ןטימ רהסא

 דניק ןוא ןאמ ןטימ עיצכעה
 עטיא

 :עניזוק רעזדנוא
 ןאמ ריא טימ ךוק עקלאפ

 רעדניק ןוא

 ןעמוקעגמוא ןענעז סאװ
 םשה שודיק ףיוא
 טזאלעגרעביא ןוא

 רעיורט ןקיבײא
 רעצרעה ערעזדנוא ןיא

 דנאלב עיצפעפ
 רפום עינאמ

 לארשי

 ופסינש יריקי תא חיצנמ ינא
 ה א ו ש ב

 :ידוד

 לסעפ ותיערו דנאלב םהדבא

 :םהינבו

 ותחפשמו (רעזול) רזעילא
 ותחפשמו (עלאקעי) בקעי

 :יתדוד

 קוק רנבא הלעבו הציל
 (1932 רטפנ)

 :םתב

 שםיוד פקאמ הלעבו עיצרימ
 םהידליו

 :םהינב

 (קיציא) קהצי
 ותיערו

 (לעקנאי) כקעי
 םהידלי םע ותשאו

 (לעטאמ) יבדרמ
 ותחפשמו

 םמד םוקני םשה
 ונילע ןגת םתוכזו

 חיצגמה
 דנולב דלנלש
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 באלסינטס וטיגב ופסנש וניריקי רכזל

 : אבא דײרטסיפ סהנ: התחפשמו לעטע :וניתױחא
 התחפשמו עיצלאמ

 : אמא ע,ילע
 י חצנל ונכילכ דאשי םדכז

 :וניחא םהרכא
 (היסורב המחלמב לפנ) הדלוח ץוביק ,הטלג חרפצ

 דלמילא ןולוח (דײרטסיפ) קירטאפ לאירזע

 ערעײט ענײמ ןופ קנעדנא ןקיבײא םוצ

 רעדרעמ עשיצאנ יד ךרוד ןראװעג טכארבעגמוא ןענעז סאװ

 דנאלכ כײד :רעטאפ

 (1954 ןבראטשעג) עעיב :רעטדמ

 דסרי :רעדירב

 עיטאמ — םירמ :רעטסעװש
 לעכיפש עינרלכ ןאמ ןוא

 :רעדניק יירד ערעײז ןוא

 ףסרי ׳ד,רכר ,שרעה הדרי
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 ןסעגראפ טשינ לאמנײק ײז לעװ ,כ

 (דנאלכ) לאמש עקםאל

 עקירעמא ,דלעיפגנירפס



 ןםלוע רכזל

 דובכ ןוא רעצ טימ

 החפשמ ערעײט ןײמ ךיא ןאמרעד

 ץױואדאה שריה :רעטאפ ןײמ

 הכדמ :רעטומ

 עגײכ :רעטסעװש׳

 להנימ

 װאלסינאטס ןופ גרעבסגינעק ףסײ :רעטעפ

 לרנײש יורפ ןײז ןוא

 עניגער ,עדירפ /דדנעמ :רעדניק ערעײז טימ

 רעדרעמ עשיצאנ יד ךרוד ןראװעג טכארבעגמוא ןענעז םאװ

 צצירקעגנײא ןעבײלכ קיבײא טעױ זחמשנ ערעײט יד ןופ קנעדנא רעד
 .ןתכז ןײמ ןיא

 (םורק) ץיװאראה רעדנעס

 םײתעבג
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 לעבאס לדנייש ןוא בקעי

 ה ז ו ר :רעטסעױש ערעייט ןיימ ןוא

 אטעג רעגרעבמעל ןיא םשה שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא ןענעז סאװ
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 ןעקאה אינארב
 (ךײרקנאר) ןאיל



 יריקיל דעלג
 ר כ ז ל

 ןאמפלעדוא השמ :יבא
 ןיטשרוב ידיסח יבושחמ

 (1913 הרטפנ) הכלמ־רתפא :ימא

 הרומו ד״וע לארשיי :יחא
 (עלאפדכ)ןתג

 תדבועה תינױצה העונתה יליעפמ

 הידוה ,להר ,הכרב :יתױחא

 (עלאמערבא) םהרבא :ידוד
 ןאמפלעדוא

 הכלמ — ותיערו
 (המחלמה ינפל הרטפנש)

 לעדכעמ יכדדמ :ידוד ןב
 ותחפשמו

 עיצכור :יתדוד תב
 םהידליו דוזיבורפ ויזדגומ הלעבו

 בארג (לשרעה) יבצ :ינתוח
 1935 רטפנ — רשיו םת שיא

 (לעקיב תחפשממ) המהנ :ותיער

 (עיםאב) היתב :יתסיג

 .םהידליו מחוש עלעפױ :הלעבו

 םיצאנה ידיב ופםינש
 ה א ו ש ב

 ד״יה

 :החיצנמ
 טרלג היכוז

 ןאמסלעדוא תיבמ

 :ירוה

 םיכיירק ןורהא ןב קהצי
 (1935 ץינעמסיטב רטפנ)

 הכלמ
 (1972 ץראב הרטפנ)

 :וניתױחא

 ןמרוא .נ הלעבו ינאפ

 הניגער

 רעפאפ (סאנױ) הנױ הלעבו

 םינמרגה י״ע וחצרנש

 ם מ ד ם ו ק נ י ׳ה

 י״ע וחצנוה

 ץיבוקרמ המיא

 לארשיב ,פינײרק הרור

 ב״הרא ,גרעבנעגאו הינ׳ז



 סינײרק אינאפ סינײרק עניגער ןוא ןראק אראד
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 ר ו כ ז י

 אמא
 יחא

 -דא הזיע:

 ר) דע־גייפ
 (ןורחאה

 (הרטפנ) הדלז

 ותהפשמו דסײ
 ותיערו רד:מ

 ןך**ו>*♦** 0ן**# ך**♦ ׳>♦*(.*••>•?

 הלעבו ײײצזײ׳ף : תױחא הליהק
 הלעבו דיכורב

 הלעבו ה״סד:
 םיצאבה י״ע והצרנש

 דפיה ,רי״י־י *>*■״־*•״•£

 האושב ופסנש יריק־י רכזל

 (1940 רטפנ) עצ״נ ב־־ג:ז : אבא

 (1937 הרטפנ) יכדרצ תב דיה :אמא

 לזצדנ פניו ךדעפלאה ןואיל הלעבו הילצא :יתוהא

 תג־תירק ,ןמיצואל ד־וד י״ע והצנוה
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 ערעײט ןײזנ ךיא קיבײארעפ רעיורט ןפיט מימ

 ךאװש עדביה ןוא דדד :ןרעטלע
 (ןאמסלעדוא) לחר יורפ ןײז ןוא והילא :רעדירב

 :ןיז ערעײז טימ יורפ ןוא רײרנ לכעמ :רעטעפ
 רעדביק ןוא ןעיורפ ערעײז טימ עי׳ציא ,עלעדוייפ ,עלעקנעי

 רעדרעמ עשיצאג ךרוד טכארבעגמוא

 קרױ־ױנ האװש ןדשרנ



% 

 לאומש עי׳צנאי ערױר

 ןופ קנעדנא ןקיבייא םוצ

 קיפאפ עױיר ןוא עיצבאי :ןרעטלע ערעײט ענײמ

 ההפשמ ןײז ןוא יאומש :רעדירב ןײמ

 (איגיגער) לחר :רעטסעװש ןײמ

 רעמאר(ר ל־אימחר :ןאמ ןטשרע ןײמ

 1945 ןלאפעג ,1922 .בעג רעמאר,ר ס(ראמ :ןיז ןקיצנײא ןײמ

 :טקיבײארעפ

 סורבכזאר יטעי

 ,ץיב ימאימ
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 !קנעדנא ןקיבײא םוצ

 ,ענעמדקעגמוא יד ראפ רעצ ןזא ןיימײדו ןמספימ רעזדנזא סױא ןקירד רימ
 סעילימאפ עמקינײפראפ

 ןײבשיפ עכיוט ןוא כײל :ןרעטלע ענײמ

 עיצנאה :רעטסעװש ענײמ
 רעדניק ןוא רענײש קחצי ןאמ ריא טימ

 רעטאר לישיפ ,ןײכטײפ םײח ,ןײסשיפ ,לארשי :רעטעפ עגײמ

 רעטכעט ײװצ עריא טימ רעגארש עזיור :עמומ

 רעטאר ריזדי ,רעלאה לדיא ,ןײכשיפ חשנמ :ןעניזוק ענײמ

 .חאזש רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז סאװ תוחפשמ ערעײז טימ

 ךרוד טקיבײאראפ

 עשראװ ,ןײבשיפ כקעי

 רעדניק ערעײז ןוא רעײפ עינומ ןאמ ריא טימ עינעח :רעטסעװש ןײמ

 רעדניק ןוא יורפ טימ /רעדנאקרעקוצ לאומש : סרעטעפ ענײמ
 רעדניק ןוא יורפ טימ ,לעדנאקרעקוצ עיצמורכא

 ןאמטראה עטנעי :עמומ ןײמ

 רעדגיק ןוא ןאמ ריא טימ ,לעדנאקרעקדצ עיצנעח :עניזוק ןײמ

 רעקנעה עשיצאנ יד ךרוד טעדראמרעד עלא

 (לעדנאקרעקוצ) ןײכשײפ עיצנימ

 עשראװ
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 הרקיה יתחפשמ רכזל

 םירוהה
 ןידנשגעבע רדניישו ןושרג

 (המחלמה ינפל ורטפנ)

 :םיחאה
 ותחפשמו לאומש
 ותחפשמו המלש
 ותחפשמו ןועמש

 :תױחאה
 רתסא ,איגעג ,אקטע

 ןהיתוחפשמו

 !דעל םרכז ׳יהי

 זרמר הלב
 (ןײטשנעבע תחפשממ)

 ןג־תמר

 ח צ נ ן ו ר כ ז ל

 :םירוהה
 ןאמדעזנאג הרשו םהגפ

 :יחא

 (יבצ) צדעה

 :יתדוד
 ןײבורוה םירמ

 :הנבו
 לע הנגהב לפנש) המלש

 (דארגנילאטס

 חיצנמה
 ןאמםעזנוג־ןלוג המלש

 רליש תצובק

 ר ו כ ז י

 תומשנה תא םיהולא

 רואמ ח :וניבא
 הגײפ :ונמא

 דמלמ אדױ אבא ׳ר :ונבס
 הזיור :ונתבס

 (ץינמסיטב ורטפנ)
 :וניחא

 ותחפשמו השמ
 ריאמ םנבו לטא ותשא ,יול

 :יסיגו יתסיג

 רעגראה ןושרגו עיצײל
 :ונדוד

 ותחפשמו לאױ כיל
 :ונתדוד

 התחפשמו עדײרפ להר

 רגרהנש
 ד״יה םשה שודיק לע

 .ה.ב.צ.נ.ת

 םיחיצנמה
 קרבײנב ,רעטשײר ןתנ

 ביבא־לת העטפײל לדירפ



 גיז^ול : תחפשז:

 !חצנל ךורב םרכז יהי
 ריב הזיג

 ןמהעז תיבמ

 :יבא דצמ אתבסו אבס

 זינהעז דאלו שר״ד
 :ימא דצמ אתבסו אבס

 לגפ לשיגו ןימינב
 לגפ דרהכרב :ידוד

 רגלבכג (רעזײל) רזעילא

 יכאפ ותיערו ןמהעז ב,רעי

 :יתדוד

 רריפב* ילדדא הלעבו הברעב
 :םידוד ינב

 ותחפשמו רגלבככ יתכ
 רדיפב* שריה

 ותחפשמ ינבו לוכ? שריה
 רגכיריד — תױחא
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 עיפארגאילביב

 עטכישעג רעטלא רעצינעמסיט רעד ןופ .1
 ,שיליופ) ץינעמםיט טאטש רעד ןופ עטכישעג יד — יקםבוריכ קינימוד

 (1938 גרעבמעל

 ןליופ ןופ גנולײט רעטשרע רעד דאנ ץינעמסיט .2
 גרובסרעטעפ ,עידעפאלקיצנע עשידײ (א

 אקיאדױ אידעפאלקיצנע (ב
 (1937) ןליופ ןיא לדנאה רעשידײ — רעפיש .י (ג

 רעװעקארק ןוא עיצילאג ןיא ןדײ ןופ עטכישעג — ןאבאלאב ריאמ (ד
 1772—1868 ,קילבופער

 ץינעמסיט ןופ עטכישעג יד — יקסגוריכ קינימוד (ה

 לוש עסיחג רעצינעמסיט יד .3
 ץינעמסיט ןופ עטכישעג יד — יקסבוריכ קינימוד

 ץינעמסיט ןיא רעקנעד ןוא רעפײרש ,עטנרעלעג עטיידיי .4
 רוטארעטיל רעשיאערבעה רעײנ רעד ןופ ןאקיסקעל — לסערק .ג (א

 (1967 לארשי)
 םימכח עריא ןוא הנידמ יד — רעדאב .ג (ב

 עטכישעג יד״ רעבלעג מ .נ ר״ד ןופ גנולדנאהפא — װאלסינאטס רפס (ג
 ,״װאלסינאטס ןיא ןדײ ןופ

 װאלסינאטס ןיא טעברא עשיטסינױצ — שינעה ריאמ
 ראפ טפירשטײצ רעשיאערבעה רעד ןיא גנולדנאהפא — ילאבימ השמ (ד

 1971 םילשורי ,5 דנאב ,טפאשנסיװרוטאנ ןוא ןיצידעמ
 רעמילשורי ןיא גנולעטשסיוא רעד ףיוא ,דיורפ דנומגיז רעביא לאירעטאמ (ה

 1973 ראי ןיא טעטיסרעוױנוא
 ידארב רפס (ו

 (הארוה ילודג תודלות) עיפארגאיבאטיוא — לבענק הבש (ז

 ץינעמסיט ןיא םיר״ומדא ,םינײד ,םינבר .5
 רעבלעג ננ .נ ר״ד (א

 1912 ןיװ ,״תולעמה םרג״ — לבענק הבש (ב
 װאלסינאטםב תונברה תודלות — ץיוורוה שיא יולה עשוהי (ג

 ידארב רפס (ד
 װאלסינאטם רפס (ה
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 ןעמענ װפ לטעצכוז

 א
 31 .א רעליגא

 96 השמ רעלדא
 108 רעזײל רעלדא

 77 שיבייל ןורהא

 96 ,80 ,15 המלש ךאברעוא
 83 ,82 םײח ךאברעוא

 109 (םעדײא סמיטש) ךאברעוא
 127 ,106 ,104 ,90 ,86 ךורב רעטסוא

 108 ,99 םײח רעטסוא

 99 ןמלז רעטסוא
 107 ףסױ בײל רעטסוא

 107 ,104 םולש בײל רעגנוא
 108 ךלײמ רעגנוא

 107 ,91 (עקטוט) םײח רעגנוא

 109 ,97 השמ ןאמסלעדוא
 121 ,107 ,90 לארשי ןאמסלעדוא

 90 הכרב ןאמסלעדוא
 126 ,109 ,95 ,90 ןתנ ןאמסלעדוא

 90 לסיז ןאמסלעדוא
 109 ,90 עידוה ןאמסלעדוא

 109 דוד ןאמרוא

 ,44 ,42 ,40 ,24 בר ,םלושמ ארגיא
46, 47, 48, 50 

 49,48 בר ,והילא קחצי ארגיא
 45 ןועמש ארגיא

 58 ןײד עיציא
 31 םולש ריאמ שיא

 31 םולש שיא ריאמ
 49 ,48 בר ,ףלאװ ץישעבײא

 96 שריה רענזײא
 63 דמלמ קיזײא

 108 בײל רעלכײא

 108 ןימינב רעלכײא
 34 בר ,חבש ןיגאמלא
 107 סקאמ לײװללא

 96 ןימינב רעלטנא
 42 בר ,רשא רשנא
 108 השמ רעפוא

 13 יקסלוקוא
 74 םײח בארוזולרא
 52 ,51 יקסבולרוא

 48 בר ,ןתנױ ץישעבײא

 127 ,105 עשוהי רעינאוױא
 43 ש׳יפסױ ׳רב םהרבא

 124 רטימיד קו׳ציוב
 25 ,21 ,17 ריאמ ןאבאלאב

 22 רעב רעװאכעלאב
 43 ,42 המלש רעבאב

 94 הרומ ךוטלאב

 87 םושרג רעדאב
 125 ףעזױ יקסבאנאראב

 123 ,105 ,90 דוד ןורב,45
 106 םולש ןאראב
 106 שריה ןאראב

 72 שריה רעדאב
 45 ,44 לאומש קיב

 86 ,85 דערפלא ונגוב
 108 ,104 ,90 קחצי רעטלאהכוב

 59 חספ לעקיב

 108 םײח רעטלאהכוב
 121 ,105 והילא רעטלאהכוב

 94 ןירערעל — טאלבנעמולב
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 ג 121 ר״ד ,טאלבנעמולב
 127 ,105 סחנפ ןאמסעטאג 104 ,95 ,89 ,86 המלש דנאלב

 105 (ץיװאראה) םירימ ןאמסעטאג 97 לאומש יכדרמ דנאלב
 52 קחצי דלעפדלאג 98 (רערעטלע) םהרבא דנאלב

 נ07 ,90 ,86 (רעקײטפא) גרעבדלאג 103 ,95 (רערעגנײ) םהרבא דנאלב
 100 עלעמיש גרעבדלאג 116 ,103 לרעב דנאלב
 108 ןורהא נרעבדלאג127 ,121 ,107 ,105 ,103 ןואיל דנאלב

 105 ,95 ,93 ףסוי דנאלב
 95 ,93 עקטאל דנאלב

 111 ױנוב דנאלב

 111 קעידױ דנאלב
 77 װיטאקוס עיצנימינב

 106 לדנמ רעגרעב

 80 עיניפ רעגרעב

 106 (סינוג) עבאב רעגרעב
 100 ,68 ןמלק רענגרעב

 109 (שאטפאל) שירעב
 96 ,28 ןמלז דלעפנרעב

 29 ןורהא קחצי דלעפנרעב

 29 השמ דלעפנרעב
 30 ר״ד ,ןועמש דלעפנרעב

 94 רערעל — רעב
 45 בר ,יכדרמ שטנעב

 106 הנח רעשטנעב
 29 ר״ד ,באז עדיורב

 17 .א רעװארב
 37 בר ,קחצי םינײרב

 48 בר ,רכששי שיראב

 63 (דמלמ) שריה ןאמטארב

 76 (ענעגושמ) עיצנארב
 73 רדנס לירב

 73 עדירפ לירב

 109 לװײפ רעכערב
 101 (רעטיור רעד) ךורב

 101 (רעצראװש רעד) ־חרב
 105 ןבואר טױרב

 35 ,32 ,30 סױלױ־הדוהי שאראב

 108 בײל גרעבדלאג
 108 רעזײל גרעבדלאג
 107 עיצלאװ רעטסאג

 107 עיצמורבא רעטסאג

 108 ,91 עיניפ ןאלפנעטאג
 ײצילאפ רעניארקוא) רעטניג

 122 (טנאדנעמאק

 108 שריה רעצאלג

 39 בר ,םהרבא רעזאלג
 31 עשוהי זיוהבלעג

 88 ר״ד .מ .נ רעבלעג

 127 סעדיא רעלעג
 91 יטאמ בארג

 110 המחנ בארג

 93 עיסאב בארג
 63 (דמלמ) קיזײא טנרג

 63 לסעפ עקלע טנרג
 63 הרובד רתסא טנרג

 123 ,109 ,86 לקנעי ךארג

 98 קיציא סארג
 127 ,106 ,96 ,80 לעכימ ףיירג

 124 ,123 ,106 לקנעי ףיירג
 121 ,106 ,95 ,93 לעװייפ ףיירג

 61 שריה בארג

 109 לארשי גרעבלאד
 99 לקנעי רעטסעבוד

 42 בר ,רזעילא ׳רב דוד

 59 טחוש עידוד
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 83 (רעדירב 3) סיקעינבוד
 86 ץיװעיני׳זדעידד

 69 (רעדײנש דוד) ךאװש דוד
 109 ,100 (רעמירק) ןורהא קע׳ציד

 107 לעקנעי רעגניריד

 108 רעטסעװש ײװצ — רעגניריד
 108 עיצרױ רערעמעד

 ה
 ,60 ,56 ,53 ,52 ,15 בר ,ףסױ רעגאה

118, 124, 127 
 56 ר״ומדא ,םײח רעגאה

 90 ,54 (לקיציא) קחצי רעגאה

 107 ,93 ,91 ,52 דוד רעגאה
 44 בר ,ןימינב רעוױלאה
 82 ר״ד ,לראק ןרעפלאה

 84 ינאטנא רעדנעלאה
 50 בר ,לקיציא רעגרובמאה

 37 גאלשרעמאה
 122 (ץיבאלימאה) ץיבאלימאה

 50 ,49 בר ,ביל הירא ץיװאראה
 42 בר ,ױלה ריאמ ץיװאראה

 51,45 בר ,קחצי ץיװאראה

 50 בר ,רכששי םלושמ ץיװאראה

 54 ,52 ,51 ,28 בר ,לואש ץיװאראה
 42 ,32 בר ,םלושמ ץיװאראה

 94 (ןירערעל) ץיװאראה

 107 ,106 ,90 שריה ץיװאראה
 124 לדנימ ץיװאראה

 124 ,93 עגײפ ץיװאראה
 105 םירמ (ןאמםעטאג) ץיװאראה

 106 עיציא טוה

 107 לטיג טוה
 95 עדײרפ טוה

 106 (בצק) השמ ןאמשפיה
 22 יבצ שרעה

 63 דמלמ (ןאמטארב) שריה
 39 יכדרמ ןרעפלײה
 106 ןאיל ןרעפלײה

 96 םהרבא דלעה
 84 לאומש דלעה

 109,79 עלרעב גרעבסגינעה
 107 ןירערעל ,רעטפעה .רפ

 38 ר״ד ,באז לצרה
 36 והילא םהרבא יבכרה

 119 המלש ןאמסעטאג־ץיװאראה

 ו
 82 לארשי ןמדלאװ

 34 השמ גרעבדלאװ
 59 טחוש ,עידוד להאװ

 79 אקנעיסאלאװ

 86 אסקעלא קו׳צשאלאװ
 106 לקנעי סקאװ

 124 ןאי יװאראװ
 107 ר״ד ,ןאיל ךיורײװ

 110 ,109 ,107 דניורפנעזײװ

 107 עיצמורבא רענײװ
 108 דוד גרעבסײװ

 13 עטשרע רעד רימידאלװ

 108 והילדג עטאברעװ
 14 ךירלוא םודרעװ

 ז
 105 הרש רעלמאז

 107 ,99 הרוד רעמאז

 124,118 ,105 עיזױ רעמאז
 89 עבױ׳צ רעמאז

 72 ר״ד ,רעלקעז
 27 ,15 ,14 רעטשרע רעד דנומגיז

 14 ,רעטירד רעד דנומגיז

 107 ,99 םײח רעבליז

 125 הקבר (רעלדנײרק) רעבליז
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 108 לעקנעי רעבליז
 106 ,98 שיבייל םייח רעגניז

 106 שריה רעגניז
 98 לרימ רעגניז

 108 רשא רעגגגילפיז
 100 השמ רעגנילפיז

 68 שריה ןאמעעז

 110,104 ,90 ךורב ןאמעעז

 95 ,89 קענונ ןאמעעז
 95 ,93 עזיג (ריב) ןאמעעז

 129 ,123 לארשי דנאז

 ה
 21 בר ,יבצ שריה תױח
 21 בר ,ץרפ יבצ תױח

 44 ,43 בר ,ריאמ תױח

 43 בר ,קחצי תױח
 43 בר ,םהרבא ןב קחצי תױה

 43 בר ,שונמ םחנמ תױח
 44 ,43 בקעי תױח

 43 םחנפ תױח

 43 ןועמש תױח
 78 סרעקיטאפ — עלהיח

 60 טחוש םײח

 ט
 101 ,67 ,66 (עילימאפ) ןענעהט

 127 ,101 לעזײר ןענעהמ

 107 גרעבכײט
 39 הקבר לרעמעט

 ײצילאפ רעניארקוא) רעלסעט
 122 (טנאדנעמאק

 100 יכדרמ רעפעט

 100 ןערוא רעפעט

 13 רימי׳זאק קי׳צנאלעגאי

 61 טחוש עלעסאי

 93 ,20 רעטײװצ רעד ףעזױ
 105 לדנעמ ףעזױ

 36 יכדרמ קחצי טסױ
 23 בר ,ץינעמסיט ןופ עושוהי

 96 ףלאװ ןאמרעגנױ
 47 ר״ומדא ,לכימ לאיחי
 60 טחוש ,ריאמ עיסױ

 31 ןורהא קענילעי

 44 בר ,ץינעמסיט ןופ לקנעי
 45 בר ,שילאק ןופ בקעי

 50 (ץיװאראה) יולה השמ ןב הישעי
 60 טחוש לארשי

 101 רעכאמ־םיתב לארשי
 61 טחוש עלעסױ

 כ

 21 .ה ןהכ

 31 לליה אנהכ
 84 ףעזױ יקסבוריכ

 ל
 85 ,68 ןמלז ןעדאל

 45 בר ,ריאמ גרעבסעדנאל
 23 יצאנגיא י׳זעי יקסרימאבול

 112 ,89 לקעי דלעפנענול
 10<נ ,96 ,80 ,69 ,60 המלש דלעפנענול

 ננס לטיג ןעטראגטסול
 109 עיסײפ ןעטראגטסול

 106 לסאי ןעטראגטסול
 105 לסאי גיטסול

 109 ,91 שריה גיטסול

 105 עקײח גיטםול
 119 המלש גיטסול

 32 (קאלופ) ליפאעט הידידי יקול

 68 לאירזע ןיילביל
 54 ר״ומדא ,װעשטידרעב ןופ רעביל
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 106 לעװײפ ןאמרעביל
 33 לאומש ןורהא ןאמרעביל

 40 בקעי ןאמטכיל
 52 פיליפ ןאמרעביל

 108 עוױק לארטשנעטכיל
 39 בר ,רזעילא ןאמפיל

 54 ר״ומדא ,רעװארוקסארפ שיבײל
 71 רעקאט רעזײל

 109 עיסױ רענרעל
 117 רטאיפ אגעשעל

 מ
 31 םולש שיא רעײמ

 99 רעכאמרעגײז רעײמ

 120 (אפאטסעג) רערואמ
 94 ראטקעריד לוש ,רעלזאמ

 107 ר״ד ,ןאמ
 106 רעזײל םעילוגראמ

 106 לארשי סעילוגראמ

 124 ,106 לװלעװ םעילוגראמ
 141 ,68 בייל ןרעטשנגראמ

 110 הרובד רעדראמ
 78 רענעגושמ רעד סקאמ

 106 ,104 ,90 לכעמ ןאמקראמ

 94 חלג — ׳ץיװאשע׳זיומ
 37 ןהכה הדוהי המלש םעזימ

 40 קחצי הדוהי ןילימ
 46 בר ,השמ ץנימ

 52 ,42 בר ,װאסאק ןופ לדנעמ םחנמ
 108 לסאי סלעזײמ

 108 קיזייא סלעזײמ
 52 לאיזוע שלעזײמ

 48 שריה יבצ גרעבסלדנעמ

 104 ,90 ,86 ףסוי דלעפרהעמ
 108 עינוב רעסעמ

 44 ,43 בר ,רעצינעמסיט יכדרמ
 44 לדנמ םחנמ

 109 המלש סלעזײמ

 76 ץילעפאק עלעטאנ
 45 בר ,װאסאס ןופ ימחנ

 52 ,51 ןאמיונ
 107 קינײלא םיםינ

 45 בר ,ץיצפאר ןופ שריה ילתפנ

 ס
 60 טחוש ,לסױ ןומאלאם

 66 עלעטאמ ילעומאם

 107 עיש ןארפאס

 107 עיסױ ןארפאם
 108 עטאנ ןארפאס

 15 רעטירד רעד ןאי יקסעיבאס

 42 בר ,םהרבא ל״גס
 106 שיװײפ רעניטערטס

 109 םירפא רעניטערטס
 34 גילעז םײח יקסמינאלס

 21 קעשיצנארפ אקלאמס

 ע
 108 ,91 המלש ןײטשנבע

 109 לאומש ןײטשנבע

 110 לדנײש ןײטשנבע

 127 ,121 ,109 ,106 הירא ךילרע
 138 בר ,גילעז ךילרע

 109 ,93 ,90 עשול ךילרע

 109 לדנעמ ךילרע
 94 (ראטקערידלוש) ,רעװלע

 108 בײל גרעבנעלע

 16 ,15 ,14 ,13 בוקעי יקצאטאפ

 14 אגיװדאי יקצאטאפ
 15 ׳זאגעש׳זג יקצאטאפ

 16 ,15 אנינאי יקצאטאפ
 16 עצנאטםנאק יקצאטאפ

 16 יאלאקימ יקצאטאפ
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 16 קינימוד יקצאטאפ

 32 באז םײח יקול — קאילאפ
 85 לאפר קאילאפ

 85 (עטסאראטס) לעיפאפ

 96 ,70 עיצנאי קיפאפ
 108 לאומש קיפאפ

 90 לטע־היח קיפאפ

 143 ,77 רעדײנש עלאקנאפ

 96 ,84 ,68 עלאקעי רעפאפ
 124 ,109 יבעב רעפאפ

 124 ,109 סאנאי רעפאפ
 96 לאומש רעפאפ
 96 לעקנעי רעײפ
 88 עיטאמ רעײפ

 105 עינומ רעײפ
 96 שיבײל רעײפ

 48 ,47 בר ,רע׳זאראבז לשיװײפ
 61 דמלמ שיבײפ
 59 טחוש לװײפ

 119 ,107 ר״ד ,ןאמכיפ
 110 גילעז עיציא ןײטשלעקניפ

 36 ,35 ,34 ההמש רעקסניפ
 53 ןואיל־בײל רעקסניפ

 34 ,33 ,32 םחנמ יבצ סעליניפ
 34 לאומש סעליניפ

 30 בד שיליניפ
 112 סחנפ ךײרטסיפ

 106 השמ ךײרטסיפ

 106 לעקנעי ךײרטסיפ
 77 עידוה עגײפ ןײבשיפ

 121 ,108 ,104 ,95 השנמ ןײבשיפ
 109 ,100 םײח ןײבשיפ

 109 ,100 לארשי ןײבשיפ
 107 בײל ןײבשיפ

 116 ,107 ,11 לעקנעי זײבשיפ

 123 ,120 (קושטיאב) לשיפ ןײבשיפ
 106 םוחנ ןאמשיפ

 99 (רעכאמרעגײז) ריאמ רעשיפ

 105 ,104 ,90 ,69 ,15 המלש רעשיפ
 95 הרש רעשיפ

 104 עיסאי רעשיפ
 107 עיסעה ןײבשיפ

 45 בר ,לשיפ

 108 ,97 ףלאװ רעקילפ
 108 ,97 לרעב רעקילפ

 108 ,97 לאױ בײל רעקילפ

 108 ,97 קחצי רעקילפ

 124 ,108 ,103 ,97 ,לארשי רעקילפ
 105 עיצרוא רעקילפ

 121 (רעטיור רעד) לאומש רעקילפ
 125 ,124 ,108 בײל שריה רעקילפ

 108 םײה רעקילפ
 108 ןתנ רעקילפ

 108 (קעביד) קיציא רעקילפ
 109 המלש רעקילפ

 עס עדײרפ להר רעקילפ
 63 הדוהי אבא רעקילפ

 90 לדײ רעקילפ
 54 טחוש /ריאמ עיסױ רעסעלפ

 124 ,109 ,54 שריה רעסעלפ

 127 עראד רעסעלפ
 101 ,61 רעכאמלעטראג סהנפ

 ,101 רעכאמ־םיתב סהנפ

 105 (סעיזימ) דוד רעדעפ
 105 (סנאד רעזײל) רעזײל רעדעפ

 106 דנומגיז רעשיפ
 118 ,105 ,90 ןועמש רעדעפ

 109 דוד ערעולטעפ
 106 ,107 עיסיז ריאמ ראזיװארפ

 105 עי׳זדנומ ראזױוארפ
 106 ,73 םעניב שריה גרעבדירפ

 20 רעטשרע רעד ףעזוי ץנארפ

 38 ,37 דנומגיז דיורפ

 39 ,38 ,37 בקעי דיורפ

259 



 37 בר ,םײרפא דיורפ
 134 לשיפ םײרפא שירפ

 134 לדײ שירפ
 134 עיצײל שירפ

 56 ר״ומדא ,םייח המלש בולרעפ
 46 בר ,השמ קחצי סעלרעפ

 36 ,21 המלש לעקנערפ

 46 בר ,ךורב לעקנעדפ

 צ
 66 ,64 לסױ קידאצ

 65 לװײפ קידאצ
 107 (ןאראטסער) גרעברעקוצ

 100 לדײ לעדנאקרעקוצ
 95 עיצנימ לעדנאקרעקוצ

 106 עיצמורבא לעדנאקרעקוצ
 108 ,104 עיצמורבא ןריװצ

 127 ,121 ,106 חספ השמ ןריװצ
 106 עיזוב ןריװצ

 107 ךורב ןריװצ
 121 ,106 ,104 ,90 לעקנעי רעלגיצ

 32 והירמש רעלזײצ
 98 ,97 לסױ רענכײצ

 108 ,104 ,103 לקנעי רענכײצ
 34 .א םיוברעדעצ

? 
 ,54 ,53 ,28 ר״ומדא ,קחצי ןעטאק

139 
 56 ,54 ,53 (רעגאה) דבכױ ןעטאק

 55 ר״ומדא ,לסעטאמ ןעטאק

 56 םײח המלש ןעטאק
 56 לאכימ ןעטאק
 56 םײרפא ןעטאק

 56 האל הקבר ןעטאק
 56 לרעס ןעטאק

 56 הרובד ןעטאק

 56 לחר ןעטאק
 56 לדאה ןעטאק

 56 עלאטנעי ןעטאק

 ,57 ר״ומדא ,בײל־הירא ,ןורהא ןעטאק
138 

 107 שיבײל רדק
 109 עיסעמ רדק

 124 עיצנאפ רדק

 13 קי׳צנאלעגאי רימישזאק
 107 למערבא שידאק

 128 ,115 װאלסינאטס יקסנימעשזק
 128 אינאה יקסנימעשזק

 128 אקפיטס יקסנימעשזק
 128 עקלימ יקסנימעשזק

 42 בר ,דיסח לפאק
 109 ריאמ גנילרעמאק

 96 שריה רעפנאק
 96 לרעמש רעפנאק

 45 בר ,ןהכה שריה בקעי רענאק

 46 בר ,לכעמ רענאק
 בר ,עטאנ רעיצנאק

 45 לשריה רעגישטנאק
 38 םהרבא לראק

 105 ,103 ,102 ,96 השמ ןראק
 138 ,95 ,89 ,73 ,10 בקעי ןראק

 124 ,118 ,104 ,102 ,93 ,89 לרעב ןראק
 96 לעװײפ ןראק

 105 ןושרג רעגראק,׳

 123 ,105 לטאמ קוק
 143 ,99 ןורהא קוק

 99 לעשנא קוק

 107 ,99 שריה קוק
 99 לשיפ קוק

 107 ,106 קיציא קוק
 106 לאירזע קוק

 107 ילע קוק

 107 לאומש קוק
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 107 לעקנעי קוק
 109 (עמאפ) בײל קוק

 109 לסױ רעשטוק
 88 ר״ד ,סעקראק

 41 קחצי םהרבא רענטיװק
 41 ילתפנ רענטיװק

 107 עירכז פאנק

 107 ,95 עיציא פאנק

 109 היח פאנק
 106 עכעג פנק

 106 ,68 שריה לאנק
 109 עזלע לאנק

 80 (סעלאפע) לרעב לעפינק

 88 ,40 ,39 חבש לבענק
 40 בקעי לבענק

 40 בײל הדוהי לבענק
 40 םײה לבענק

 40 םירמ לבענק
 40 הכרב לבענק

 109 בײל רעללעק
 108 לרעב רעללעק

 109 ,108 עיסיז רעללעק

 109 לאומש רעללעק
 106 ,105 לדנעמ ןרעק

 108 לואפ ןרעק
 108 הנױ ןרעק

 108 קיציא יכדרמ ןרעק

 108 שיבײל ןרעק

 99 לסױ רעקרעק
 124 ,107 עשזדירפ לעגירק

 85 הנח לעגירק

 120 ףעש־אפאטסעג — רעגירק
 122 (רעטסוש) קו׳צנעוױרק

 102 קחצי סיגײרק
 105 ןימינב םינײרק

 124 ,105 םײח סיניירק

 118 ,117 ,105 (הכלמ) עלאמ סינײרק

 125 הקבר רעבליז־רעלדנרק
 עיצײל (דלעפנענול) רעטײרק

 67 רעמאהטוארק
 110 עזיור דאק

 107 לכעמ טאר

 108 לארשי ןאמטאר

 108 ,97 עיסױ ןמלז ןאמטאר
 104 ר״ד ,לשיפ ךײרטשנטשאר

 109 ,100 לשיפ רעטאר
 100 ילע רעטאר

 95 טראפאפאר

 87 ,86 ,85 ר״ד ,קירנעה ןיראמזאר
 94 ,89 אביקע םיובנזור

 108 בײל ןיבאר

 108 ,104 לפאק ןיבאר
 107 ל׳צנא רעדנור
 109 ריאמ רעדנור

 93 הרש רעדנור
 99 השמ רעטײר

 99 שריה רעטײר

 99 עפיל רעטײר
 99 היבוט רעטײר

 104 ,86 ר״ד ,רעלזײר
 107 קיציא רעציר

 107 עיסױ רעציר
 98 דנומגיז ףײרטשנעגער

 89 ,85 ר״ד ,ןואיל ךײר

 96 בײל־המלש ךױרנזאר

 57 דיגמ־בר ,המלש סחנפ םײהםאש

 65 ,64 ןמלק קאטסאש
 94 ,93 ,23 לשריה ןאמלוש

 21 םהרבא ןאמלוש

 108 רעזול לגנעטש
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 69 דוד ךאװש

 109 ,93 עילע ךאװש

 95 ,93 לחר (ןאמסלדוא) ךאװש

 96 ןמלז םוטש

 138 ,95 ,89 סקאמ םוטש

 100 עיסױ םוטש

 105 לעקנעי םוטש

 105 השמ לארשי םוטש

 105 לחר םוטש

 124 ,123 ,105 עיניפ םוטש

 89 ןבואר לגנעטש

 100 הנױ לגנעטש

 121 ,108 ,105 השנמ לגנעטש

 107 ענכש לגנעטש

 107 הרש לגנעטש

 108 ןורהא לגנעטש

 117 ,109 לאלצ לגנעטש

 105 עיצמהרבא קירטש

 30 רעדײנשנײטש

 97 םהרבא לעסיש

 109 הנח לעסיש

 106 םהרבא רעלדניש

 94 ,93 (רערעל) רעלדניש

 109 בײל סעמאש

 96 ,22 ר״ד ,קחצי רעפיש

 96 ריאמ לארשי ןײש

 107 לעקנעי רענייש

 107 ,106 קיציא רענײש

 95 רתסא רענײש־

 71 ,66 (רערעל השמ) השמ סאלש

 64 דמלמ והירמש

 94 ,67 (רערעל) רעצינש

 106 הרובד רענש

 99 שריה בקעי רענש

 127 הנױ ספעש

 86 ר״ד ,קירנעה ספעש

 59 טחוש ,לעװײפ רעטכע־ש

 106 םהרבא ףרעש

 106 ,91 השמ ףרעש

 107 עיצבאב (קאביװצ) דנופש

 89 ,82 ריאמ לעגיפש

 85 הנח לעגיפ־ש

 106 עינומ לעגיפש

 100 לעפאק לעדניפ־ש

 129 לטע ןאמכערפ־ש

 129 ־שריה ןאמכערפ־ש

 129 לאר־שי ןאמכערפש

 129 ,89 ץרפ ןאמכערפ־ש

 82 לדנעמ ןאמכערפ־ש

 95 עיצפעפ (דנאלב) ןאמכערפ־ש

 129 עינאמ (רעסיז) ןאמכערפ־ש

 54 ר״ומדא ,קסישזדורגמ אריפ־ש

 105 עזיור רעגאר־ש

 86 זרעימישזאק רעבײ־ש

 108 לעקנעי רעטאר־ש

 64 הנױ קירט־ש

 125 אראהאמי־ש

 24 װאלצאװ יקסבאקארע־ש

 ת
 42 יבצ םײח םימואת

 44 בר ,בײל הירא םימואת

 ,גיצפײל ןופ לעקנערפ ךורב םימואת

 46 בר
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